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E-Commerce – elektronický obchod
firmy Distrelec
Distrelec, distributor elektroniky a počítačového příslušenství,
nabízí nyní zákazníkům řešení
zhotovené přímo na míru – službu elektronického obchodu ECommerce. Nyní každý obchodní případ uskutečněný v elektronické podobě šetří čas i peníze.
Distrelec podporuje elektronické transakce od navázání na trh,
přes webshopy s vazbou na zákaznický systém zbožového hospodářství až po normalizované
údaje v katalogu pro zákaznický
systém E-Procurement. Podporovány jsou katalogové formáty (BMEcat, XML, ASCII), klasifikace (eclass, UN/SPSC) a transakční formáty (EDIfact, SAP ORDERS).

ky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí
a příslušenství. Jednotlivé výrobní oblasti
jsou průběžně rozšiřovány a prohlubovány
a osvědčený sortiment je vybavován novými
doplňkovými skupinami výrobků.
Standardní dodací lhůta je 48 hodin, cena za
dopravu zásilky činí 5 eur bez DPH. Kromě obchodu on-line (www.distrelec.com) a různých
forem e-commerce lze celkový program nalézt
také v tištěném katalogu a na CD-ROM.

S obsáhlým výběrem vysoce kvalitních produktů od 600 uznávaných výrobců Distrelec.
nabízí široký sortiment z oborů elektroni-

Další informace mohou zájemci získat v inzerátu na straně 43 nebo na adrese:
Distrelec Gesellschaft m. b. H.
tel.: 800 142 525
fax: 800 142 526
e-mail: info-cz@distrelec.com
http://www.distrelec.com
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