
Mire jó az Online árajánlatkésztő program? 
 
Saját magam el tudok készíteni egy előzetes költségvetést az ügyfeleimnek, ha villanyszerelő 
vagyok, vagy csak keresek villamos ipari termékeket, ami több gyártó terméke is lehet. Itt egy 
táblába rendezve a program kiszámolja az aktuális gyártói listaárak alapján a várható 
anyagköltséget. Nem kell várnom mire az elküldött leveleimre valaki válaszolni fog. 
Kétféle lehetőség van az ajánlat elkészítésére: 

- van egy táblázatom (oszlop fejléc nélkül) amelynek az: 
o  első oszlopa tartalmazza a gyártói kódot (lehet több gyártóé is!) 
o a második oszlopa tartalmazza a mennyiséget 

Az adatok Csoportos beillesztése gomb megnyomása után a szokásos módon Ctrl+C másolás  Ctrl+V 
parancsokkal beemelhető a táblázat két oszlopa a tartalom mezőbe. 
Amennyiben több gyártót is tartalmaz a lista akkor jelölje ki azokat a gyártókat amelyeket a 
táblázat tartalmazhat majd nyomja meg a  Mehet gombot. 
(Kijelölheti az összes gyártót is, de ebben az esetben a gyártói cikkszámok esetleges átfedése 
többes találatot is eredményezhet!) 
 
 
A másik lehetőség az ajánlat elkészítésére: 

1. Kiválasztom a gyártót a legördülő listából ( pl Schneider Electric ) 
2. Elkezdem beírni amit a termékről tudok, a program a beírt karakterek alapján szűrni fog a 

találatokban. Minél több karaktert tudok begépelni a lista egyre szűkülni fog, hogy a 
keresett terméket megtaláljam. Ha a találati sorok még nem vezetnek eredményre akkor 
egy % jel beírása után még egy karaktersort tudok keresni. pl ha ezt írja be 
mágneskapcsoló%lc1d%b7  akkor a találati listában azok a sorok fognak megjelenni amik 
tartalmazzák az Ön által begépelt három karaktersort legyen az bárhol a termék leírását 
tartalmazó soron belül. 

3. A találati listában rákattintok az általam keresett termékre, beírom a kívánt 
mennyiséget,majd a Hozzáad gombbal a termék bekerül a egy listába. 

4. A fenti lépések ismétlésével összeállítom a keresett termékek listáját. 
5. Tovább lépve a Személyes adatok megadása következik. ( itt egy megjegyzést is 

hozzáfűzhet ami pl: rendelés esetén mennyi a szállítási idő ? ) 
6. Utolsó ellenőrzés menüpontban ha úgy látja minden rendben: nyomja meg az email 

elküldése gombot. Ekkor az összeállított listát megkapja Ön és a Megawatt Kft is. 
Kollégánk a kapott megkeresés alapján egy az Ön személyes kedvezményeit tartalmazó ajánlatot 
fog küldeni. 
Fontos tudnivaló még: az összeállított lista nem kerül tárolásra, nem menthető el, ha kilép a 
programból az addig beírt adatok elvesznek! 



Ezért fontos a személyes adatoknál az Ön email címét helyesen beírnia mert a kapott levélből a 
lista a szokásos módon Ctrl+C másolás  Ctrl+V parancsokkal beemelhető egy excel munkalapra ahol 
további szerkesztés vagy mentés végezhető a későbbiekben. 
 
Kérdés esetén keressen minket. 
Megawatt Villamosipari Kft Nyergesújfalu Kossuth L u 129 2536 email: megawatt@megawatt.hu Tel.:    33-454-000  
       Köszönjük, hogy használja programunkat. 
Minta táblázat: 
1050500 1 
GV2ME08 2 
LC1D12BD 1 
LC1D12P7 1 
1020000000 10 
1020080000 2 
SSZ6 10 
E113 20 

 
Végeredmény: 

 
 


