
INSTRUKCJA 
JAK DODAĆ NOWE ZLECENIE



 

 1. Zaloguj się na platformie www.prilo.com

Strona 1.



 

 1. Kliknij "DODAJ NOWE ZLECENIE".

Strona 2.



1 . W tym polu wpisujemy
dokładny adres załadunku, a
następnie wybieramy go z listy.

2. Wpisujemy zakres dni, w
których ładunek jest dostępny. W
polach poniżej można dodatkowo
wpisać przedział czasowy
załadunku.

3. W tym polu można podać
dodatkowe informacje o
załadunku.

 

Strona 3.



 

4. Wpisujemy dokładny
adres rozładunku, a
następnie wybieramy z listy.

5. W tym polu wpisujemy
datę, do której ładunek
musi zostać dowieziony.

Strona 4.



 

6. Można podać dodatkowe
informacje o rozładunku.

Strona 5.



 

1. Wybieramy markę.
2. Wybieramy model.
3. Wybieramy typ nadwozia.
4. Podajemy VIN’y pojazdów,
jeżeli je znamy.
5. Podajemy czy auto jest nowe
czy używane.
6. Podajemy czy auto jest
jeżdżące czy niejeżdżące.

Strona 6.



 

7. Naciskając "DODAJ KOLEJNE
AUTO" dodajemy informacje o
kolejnym aucie.

8. Naciskając "KOPIUJ OSTATNIE
AUTO" dodajemy nową pozycję
wypełnioną danymi z pozycji
wyżej.

9. Naciskając "IMPORT AUTA Z
PLIKU XLS" możemy dodać auta
za pomocą wcześniej
przygotowanego pliku. 

Strona 7.



a
b

 

9 a. Tutaj możemy pobrać przykładowy plik, aby dodać dane aut.
9 b. Po wybraniu pliku i uzupełnieniu danych, naciskamy "IMPORTUJ DANE" w
celu załadowania go na stronę.

Strona 7a.



 

9 b. przykładowy plik, z danymi aut.

Strona 7b.



11

12

13

 

10. W tym miejscu można wpisać
dodatkowe komentarze.

11. W tym polu podajemy cenę, jaką
chcemy zapłacić za wykonanie
zlecenia. Można także zaznaczyć
czy cena jest do negocjacji czy nie.

12. W tym polu podajemy termin
płatności.

13. W tym polu wybieramy datę, do
której nasze zlecenie będzie ważne.

Strona 8.



 

Możesz także połączyć kilka
tras/dilerek w jedno zlecenie.

Aby to zrobić wybierz "Add
another transport item".

Strona 8a.



 

Wypełnij pola informujące o
kolejnej trasie do tego zlecenia.

Możesz dodać wiele tras/dilerek
w ramach jednego zlecenia.

Strona 8b.



 

Tak na platformie Prilo wygląda dodane jedno zlecenie z wprowadzonymi
kilkoma trasami/dilerkami.

Strona 8c.



 

Po wypełnieniu wszystkich pól
możemy opublikować zlecenie
poprzez użycie "PUBLIKUJ".

Jeżeli w trakcie wypełniania
chcemy zapisać te zlecenie, aby
dokończyć tworzenie później
naciskamy "ZAPISZ WERSJĘ
ROBOCZĄ"

Strona 9.



Challenge under
control.


