
Den nye GRANIT Webshop
Hurtig og oversigtligt: GRANIT Webshop tilbyder endnu mere
komfort – har været online i Danmark siden 1. September 2013

Efter vellykkede test  i andre lande, var turen 
kommet til Danmark. Den nye granit Webshop 
gik online i Danmark 01.09-2013. I fremtiden kan 
GRANIT Forhandlere bestille de ønskede produk-
ter i den  nydesignede WEBSHOP. Webshoppen 
har en enkel og mere komfortabel opsætning og 
giver granit kunder den bedst mulige vejledning 
samt en ekstrem og hurtig søgning efter varer i 
det omfattende GRANIT Sortiment.

Enkelt søgning, komfortabel 
håndtering

Søgningen efter produkter i den nye GRANIT Web-
shop er blevet ekstrem let.  Du skal blot indtaste 
de ønskede varer i søgefeltet, og omgående vises 
det ønskede produkt eller fl ere. Med det nye de-
s i g n 

af webshoppen, er søgefeltet placeret centralt 
på siden, ved siden af GRANIT Logoet og der-
med direkte i brugerens synfelt. Udover den bedre 
oversigt, samt orientering på webshoppen, blev 
der lagt stor vægt på at øge søgehastigheden på 
den nye webshop. 

Bedre opdeling til mere oversigt

Katalog navigationssystemet har også fået ny 
placering på hjemmesiden. Det er placeret på 
venstre side og giver en oversigtlig samt et vel-
struktureret overblik over de forskellige GRANIT 
Produktkategorier.

Hovedfokus i opstillingen af webshoppen ligger 
placeret på midten, i det centrale område. Ud 

over produkt highlight 
og tilbud, er dette 
område reserveret 
til produktsøgnings 
resultat, lige meget 
om man befi nder 
sig i katalog- eller 
stikordssøgning. 

Ligesom i den tidligere version af GRANIT Web-
shoppen, er der her lagt stor vægt på en overs-
kuelig og detaljeret præsentation af artiklerne.

Mobil og fl eksibel bestilling 

Om til PC, notebook, Android eller Iphone: den 
nye GRANIT Webshop er designet til visning af 
alle gængse systemer. Dermed kan forhandleren 
bestille varer, se på fakturaer, kontrollere forsen-
delser og andet, også mens han er undervejs.

En online bestillingskvote på 85%, viser den 
vigtighed som internet bestilling har for GRANIT 
Kunder. Dette er også grunden til at webshoppen 
i fremtiden vil fi ndes på de respektive sprog i de 
forskellige lande.

GRANIT Parts • Egelund 27 • 6200 Aabenraa • Tlf. 74734000 • Fax 73312060 www.granit-parts.dk

KUN DE BEDSTE I SORTIMENTET:

ROCKINGER

Member of JOST-World

GRANIT FORHANDLERMAGASIN DECEMBER 2013

Nyheder på:
www.granit-parts.dk



GRANIT Parts • Egelund 27 • 6200 Aabenraa • Tlf. 74734000 • Fax 73312060    www.granit-parts.dk

Omkring 450.000 besøgende, deraf 112.000 
udenlandske samt 2.900 udstillere fra mere end 
47 forskellige lande: Dette var igen imponerende 
tal, som AGRITECHNICA 2013 kunne byde på. 
Disse gjorde stort indtryk på både udstillere og 
besøgende. Også GRANIT kunne glæde sig over 
mange besøgende, på deres nye messestand i hal 
2. Mere end tusind forhandlere benyttede lejlig-
heden til at informere sig om nyeste udviklinger 
og trends, samt det omfattende GRANIT Sorti-
ment i dagene fra den 10.11 til den 16.11.2013.
 
Mange besøgende opsøgte GRANIT Messestan-
den, for at møde deres personlige landekontakt, 
med henblik på rådgivning samt en snak om stort 
og småt. Med de mange siddepladser på nederste 
plan, samt mødelokaler i første etage var der trods 

de mange mennesker rig mulighed for, at få en 
god samtale i en fredelig atmosfære.

Præsentationen af den nye GRANIT Webshop var 
et af højdepunkterne på GRANIT standen. Uanset 
om til PC, tablet eller smartphone – webshoppen 
var hurtig på alle enheder og meget let at bruge. 
Eksempler på Granit Shop System blev også vist 
på messestanden. Der var forskellige opstillinger 
af det omfattende modul program. Disse var 
fyldt med et repræsentativt udvalg af det store 
GRANIT Varesortiment. Også det nyttige GRANIT 
Scan-2-Order system til nem og hurtig bestilling 
af varer til lager og butik, blev præsenteret. For 
forhandleren var fordelene åbenlyse: kombinati-
onen af Webshop, Scan-2-Order og Shop System, 
gør bestilling og salg i butik og lager, ganske 

nemt og bekvemt.
 
En anden speciel feature på GRANIT standen var 
den eksklusive præsentation af værktøjs-produ-
centen KS TOOLS. Forhandleren fi k en kompetent 
rådgivning fra KS TOOLS medarbejdere og ha-
vde mulighed for at afprøve værktøjer direkte på 
standen - dette blev meget positivt modtaget af 
det teknisk kyndige publikum. Granit hydraulis-
ke medarbejdere viste alt fra hydraulisk presse, 
slange-skæremaskine og hylder med forskellige 
forskruninger som komplet tilbud. Mange besø-
gende interesserede sig også for demonstration 
af Texa diagnosesystem. Her var der mange 
spørgsmål, til den producent overgribende fejl-
diagnosticering, som stadig giver værksteder og 
forhandlere store problemer.

AGRITECHNICA 2013 – Mødestedet GRANIT 
GRANIT tilbød sine besøgende på messestanden, en rolig og behagelig stemning, 

samt mange gode tilbud og nyheder fra GRANITS store sortiment.

Samtale om jordbearbejdning… ... samt om det omfattende hydraulik-sortiment.

De mange forskellige produkter på GRANIT Standen, stod bogstaveligt i centrum
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Også i fokus var præsentationen fra GRANIT 
Servicecenter. Ved brug af videoer samt et om-
fattende informations materiale, og ikke mindst 
den personlige rådgivning af medarbejderne fra 
GRANIT Servicecenter, viste et indblik i deres man-
gfoldige opgaver.
 
Nyt repræsenteret på udstillingen, og med sin 
egen stand, var også et nyt tiltag „Pro-Forhand-
ler“, som GRANIT har spillet en væsentlig rolle i 
at oprette. Det på Agritechnica 2013 præsente-
rede tiltag, skal gøre opmærksom på udvikling, 
færdigheder og nyheder i branchen og dermed 
styrke forhandleren.
 
Også på underholdning, efter en hård dag, var 
der tænkt på. Dette sørgede den tyske sanger og 
entertainer Micky Krause for. Til tirsdag aftens 
stand-party, var der traditionen tro dukket mange 
forhandlere op. 
 
Hele GRANIT Teamet takker de mange for-
handlere, også fra Danmark, for deres besøg på 
GRANIT Standen, og glæder sig allerede nu på 
et gensyn til AGRITECHNICA 2015!

Micky Krause som musikalsk gæst på GRANIT Stand-party.

Som i en egen „GRANIT Verden“ blev det store udvalg præsenteret for forhandleren.

Også udefra, var standen et imponerende syn.
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Det meget tidskrævende arbejde, med at in-
dføre lange varenumre på bestillingslister for 
at genbestille varer, hører nu fortiden til. Med 
GRANIT Scan-2-Order System, er bestilling af 
varer til butikkens varesortiment hurtig og nemt. 

Håndteringen er meget enkelt: de manglende 
varer, scannes med den trådløse Scan-2-Order 
Håndscanner via varens stregkode, og over-
føres trådløs til indkøbskurven, send og færdig.
 
Fordel frem for andre systemer: du behøver kun 
scanneren og ingen yderligere enheder. Du kan 
endda arbejde udenfor scannerens rækkevidde 
til computeren. Alle scannede artikler bliver gemt 
i hukommelsen på scanneren og sendes kun til 
webshoppen, når scanningen er færdig. Før du 
sender ordrer kan disse gennemgås i oversigten på  
Webhoppen og så bekvemt og nemt sendes ved 
at klikke på musen. Fordelene ved bestilling over 
GRANIT Scan-2-Ordre System er indlysende: med 

GRANIT Scan-2-Order sparer du tid og dermed 
penge, samt undgår fejl der opstår på grund af 
manuel indtastning af manglende varer, 
er med Scan-2-Order udelukket. 

Også til brugere af 
GRANIT-Dispo-System 
på lager og værksted 
er Scan-2-Order den 
perfekte og optimale 
løsning til vedligehol-
delse og efterbestilling 
af reservedele. 

GRANIT Scan-2-Order System: 
bestilling kan være så enkelt.

Enkelt og hurtig bestilling
GRANIT Scan-2-Order System til lettere bestilling af
varer – enkelt håndtering med denne nye Bluetooth Scanner

- mobilscanner med op til 30 m 
 sende-rækkevidde

- automatisk gemning udenfor
 rækkevidde

- op til 70.000 scanninger per opladning

- triple-læsebekræftelse med LED, 
 optisk- eller vibrationssignal

Til afslutningen scannes stregkoden på skærmen igen, derved  afsluttes 
scanningen samt evt. bestillinger afl everes til varekurv.

I varekurven er der stadig mulighed for at ændre bestillingen og sende 
ordren som sædvanligt.

Via bestilling og knappen „Scan-2-Order“ startes systemet. Scan venligst den 
viste stregkode på skærmen for at starte bestilling.

Scan stregkoden på de varer der skal bestilles, og gentag scanningen fl ere 
gange, hvis mængde skal forhøjes.

NYT 

også på GRANIT 

webshoppen


