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Προκειμένου να ξεκινήσετε την παραγγελία σας, συνδέεστε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών 

παραγγελιών (B2Β) μέσα από την ιστοσελίδα μας www.periferiaki.gr κάνοντας κλικ στην 

επιλογή  B2B  που βρίσκεται στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας. 

 

 

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία B2B της εταιρίας μας συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και 

τον κωδικό ασφαλείας(που σας έχουν σταλεί μέσω e-mail από την εταιρία μας) και κάνετε 

Login. 

*Για αιτήσεις κωδικών B2B παρακαλώ επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας. 

Παραγγελίες 

Για την δημιουργία παραγγελίας θα επιλέξετε την καρτέλα <<Παραγγελίες>> από το 

κεντρικό μενού που εμφανίζεται στην οθόνη σας. (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1 
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Αφού πατήσετε «Παραγγελίες» εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.  (εικόνα 2) 

Εικόνα 2 

 

Στη συνέχεια θα κάνετε κλικ στο   <<Νέα>> που βρίσκεται στη μπλε μπάρα όπως φαίνεται 

στην εικόνα παρακάτω προκειμένου να καταχωρίσετε νέα παραγγελία. (εικόνα 3) 

 

 

Εικόνα 3 

Στην γκρι μπάρα που θα εμφανιστεί θα πατήσετε το συν που βρίσκεται κάτω αριστερά στην 

οθόνη σας ώστε να μεταβείτε στο κεντρικό μενού της πλατφόρμας παραγγελιών. (εικόνα 4) 

Εικόνα 4 
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Στο ευρετήριο που θα εμφανιστεί θα πληκτρολογήσετε την διάσταση του ελαστικού που 

σας ενδιαφέρει τοποθετώντας  αστεράκι πριν και μετά  (μόνο  αριθμούς, χωρίς καθέτους 

η άλλα γράμματα) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Εναλλακτικά μπορείτε να 

συμπληρώσετε το πεδίο <<CAI>> για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν που επιθυμείτε. Αν 

προχωρήσετε πιο κάτω σας δίνεται η δυνατότητα περισσοτέρων επιλογών(φίλτρων) όπως 

είναι: μάρκα ελαστικού, κατηγορία οχήματος και εποχής, το οποίο σας βοηθάει να βρείτε 

το προϊόν που σας ενδιαφέρει πιο εύκολα.  (εικόνα 5) 

Εικόνα 5 

 

Έπειτα ,θα πατήσετε το μπλε κουμπί που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας που 

γράφει <<Αναζήτηση>>. (εικόνα 6) 

Εικόνα 6 
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Τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας εμφανίζονται ως  λίστα με τα προϊόντα, όπου για 

κάθε προϊόν μπορείτε να ελέγξετε την διαθεσιμότητα του κάθε στιγμή στη στήλη που 

αναγράφει <<Διαθεσιμότητα>>. Επιπλέον, για να συνεχίσετε την παραγγελία σας θα κάνετε 

κλικ πάνω δεξιά στη στήλη <<Ποσότητα>> για να τοποθετήσετε την ποσότητα που 

επιθυμείτε, και τέλος προκειμένου να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας θα τσεκάρετε το 

κουτάκι αριστερά από την εικόνα του προϊόντος, ώστε να επιλέξετε το προϊόν που 

επιθυμείτε. (εικόνα 7) 

Εικόνα 7 

 

Στην συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή <<Εφαρμογή>> που βρίσκεται στην μπλε μπάρα 

στο κεντρικό τμήμα  της οθόνης σας για να επιλεχθεί το προϊόν,(προϊόντα) που επιθυμείτε, 

ώστε να προχωρήσετε την διαδικασία της παραγγελίας σας. Σε αντίθετη περίπτωση που 

θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή που κάνατε θα πατήσετε το κουμπί <<Ακύρωση>> που 

βρίσκεται δίπλα από την <<Εφαρμογή>>.  

Εικόνα 8 
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Για να μπορέσετε να υπολογίσετε την τελική τιμή της παραγγελίας σας θα κάνετε κλικ 

επάνω δεξιά στη  μπλε μπάρα στο κουμπί <<Υπολογισμός>>. Για να ολοκληρωθεί η 

παραγγελία σας και να καταχωρηθεί στο σύστημα της εταιρίας πατάτε το κουμπί 

<<Καταχώρηση>>. (εικόνα 9) 

 

Καρτέλα 

Για προβολή της καρτέλας των παραγγελιών σας θα κάνετε κλικ από το κεντρικό μενού 

επάνω στο <<Καρτέλα>> και έπειτα κάνετε κλικ στα 2 ημερολόγια όπου θα εμφανιστούν 

στην οθόνη σας για να  επιλέξετε το διάστημα στο οποίο θέλετε να εμφανιστούν τα 

παραστατικά των παραγγελιών σας. (εικόνα 10) 

Εικόνα 10 

 

 

Εικόνα 9 
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Μόλις επιλέξετε τις ημερομηνίες που θέλετε θα κάνετε κλικ στο <<Ευρετήριο>> όπου 

βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης σας και αμέσως θα εμφανιστεί  η λίστα με 

τα παραστατικά που κόπηκαν στο διάστημα που έχετε επιλέξει. (εικόνα 11) 

Εικόνα 11 

 

Από τη λίστα που έχει εμφανιστεί στην οθόνη σας  πατώντας διπλό κλικ σε κάποια γραμμή  

μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε παραστατικό για προβολή. Έχοντας πατήσει διπλό κλικ 

σε κάποιο από τα παραστατικά της λίστας θα εμφανιστούν αναλυτικά τα στοιχεία του 

παραστατικού που έχετε επιλέξει και πληροφορίες για την τιμή όπως αξία προϊόντος , 

εκπτώσεις, ΦΠΑ , και η συνολική τιμή. (εικόνα 12) 

 

Εικόνα 12 
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Παραστατικά 

Για προβολή μόνο των παραστατικών θα πατήσετε από το κεντρικό μενού επάνω στο 

<<Παραστατικά>> και έπειτα στα 2 ημερολόγια για να  επιλέξετε το διάστημα στο οποίο 

θέλετε να εμφανιστούν τα παραστατικά που επιθυμείτε. (Εικόνες 13, 14) 

 

Μόλις επιλέξετε τις ημερομηνίες που θέλετε θα κάνετε κλικ στο <<Ευρετήριο>> και αμέσως 

θα εμφανιστεί  η λίστα με τα παραστατικά που κόπηκαν το διάστημα αυτό. (εικόνα 15) 

Εικόνα 15 

 

 

 

 

Εικόνα 14 

Εικόνα 13 
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Από τη λίστα που θα σας εμφανιστεί πατώντας διπλό κλικ σε κάποια γραμμή που 

επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε παραστατικό για προβολή. (εικόνα16) 

 

 

Έπειτα έχοντας πατήσει διπλό κλικ σε κάποιο από τα παραστατικά της λίστας θα 

εμφανιστούν αναλυτικά τα στοιχεία του παραστατικού και πληροφορίες για την τιμή όπως 

είναι: η αξία προϊόντος ,οι εκπτώσεις ,το ΦΠΑ , και η συνολική τιμή του παραστατικού σας. 

(εικόνα 17) 

Εικόνα 17 

 

 

 

 

Εικόνα 16 
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Εκκρεμότητες 

Για προβολή των εκκρεμοτήτων σας, επιλέγετε το κουμπί «Εκκρεμότητες» και στη συνέχεια 

στο ευρετήριο που θα ανοίξει (εικόνα 18) πατάτε απ’ ευθείας «Ευρετήριο». 

 

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα (εικόνα 19) όπου μας δείχνει ποιες 

παραγγελίες μας βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

 

 

Επιλέγοντας την γραμμή της παραγγελίας (με διπλό κλικ) έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα 

τα σχετικά στοιχεία όπως, τεμάχια, περιγραφή κλπ. 

 

 

 

Εικόνα 18 

Εικόνα 19 
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Στατιστική Ειδών 

Στην επιλογή «Στατιστική Ειδών» έχετε τη δυνατότητα να δείτε αναλυτικά τις αγορές σας 

ανά μήνα, ανά μάρκα ακόμη και ανά μέγεθος ζάντας. Στα φίλτρα που φαίνονται στην 

εικόνα 20 μπορείτε να επιλέξετε αυτά που επιθυμείτε να δείτε. Στην περίπτωση που θέλετε 

μα συνολική ανάλυση επιλέγετε απ’ ευθείας «Ευρετήριο». 

 

Αφου πατήσουμε το «Ευρετήριο» εμφανίζεται στην οθόνη μας η εικόνα 21. 

Παρουσιάζονται αναλυτικά τα τεμάχια που αγοράσατε ανα μήνα. Προσοχή, στο κάτω μέρος 

της οθόνης εμφανίζει πόσες σελίδες είναι η αναφορά μας. Στη τελευταία σελίδα, κάτω 

κάτω εμφανίζονται και τα σύνολα αγορών ανα μήνα. 

Εικόνα 20 

Εικόνα 21 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

Το συγκεκριμένο αρχείο αποτελεί έναν βοηθητικό οδηγό προκειμένου να κατανοήσετε τα 

βήματα  που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιήσετε εύκολα και σωστά την παραγγελία 

που επιθυμείτε αλλά και να δείτε σε πραγματικό χρόνο την γκάμα και την διαθεσιμότητα 

των προϊόντων που διαθέτει η εταιρία μας.  

Παράλληλα, το σύστημα B2B αυτό, σας επιτρέπει να αναζητήσετε σε πραγματικό χρόνο 

διαθεσιμότητες, να έχετε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τις παραγγελίες σας και 

πρόσβαση στο ιστορικό των παραγγελιών σας. Επιπρόσθετα μπορείτε να δείτε αναλυτικές 

πληροφορίες σχετικά με τα παραστατικά των δελτίων αποστολής των προϊόντων που έχετε 

παραγγείλει. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας 

προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

Περιφερειακή Ελαστικά Α.Ε. 
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