
E-SERWIS 
LAPP



LAPP jest jednym z głównych dostawców kabli, 

systemów i akcesoriów kablowych na świecie.   

W 1957  Oskar Lapp opracował przewód sterowniczy  

ÖLFLEX
®

wanym na skalę przemysłową. Dziś nasze produkty 

sprawdzają się w zastosowaniach inżynierii mechanicznej,   

produkcji maszyn, urządzeń, przemyśle samochodowym, 

technologiach pomiarowych i kontrolnych, w instalacjach 

zasilających i wielu innych dziedzinach elektroniki.  

 

Produkty LAPP powstają w 18 własnych zakładach 

produkcyjnych. Posiadamy ponad 40.000 standardowych 

produktów gotowych na naszych magazynach.  

Na świecie jesteśmy dostępni poprzez 44 firmy własne oraz

ponad 100 firm przedstawicielskich.

, który stał się pierwszym przewodem produko-



Korzyści z  EDI w firmie LAPP:

•   Szybka rejestracja i przesył 

 danych

•  Niezawodne procesy gwarantują 

bezpieczną wymianę danych w 
standardowych formatach

•  Niezależny od czasu przepływ  

informacji na świecie

•  Oszczędność  kosztów 

W LAPP, poprzez system EDI 

możesz przesyłać następujące 

dokumenty biznesowe:

•  Zamówienia (ORDERS)

•  Potwierdzenia  zamówień 

(ORDRSP)

•  Zmiany w zamówieniach ( ORDCHG)

•  Faktury (INVOIC)

•  Listy przewozowe  (DESADV)

EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)
Ustandaryzowany interfejs EDI zapewnia elektroniczne przesyłanie dokumentów 

biznesowych z i do systemów ERP.



OPEN CATALOGUE INTERFACE (OCI)
Open Catalogue Interface (OCI) to bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoim 

systemem ERP, a sklepem internetowym LAPP. OCI to otwarty i znormalizowany 

interfejs, który umożliwia wysyłanie zawartości koszyka z e-sklepu LAPP  

bezpośrednio do systemu zakupów, w tym SAP i wielu innych systemów ERP.

E-SHOP
E-sklep  LAPP umożliwia zakupy on-line na naszej 

stronie  , przez całą dobę, bez www.lapppolska.pl

względu gdzie jesteś.

Korzyści z używania OCI w LAPP:

• E liminacja podwójnych wpisów

• P rocesy zamówień posiadają 
aprobaty

• Bezpośrednie połączenie pomiędzy e-sklepem   

LAPP i systemem ERP 

• Podwójna funkcjonalność  umożliwia składanie 

dodatkowych zamówień

• Oszczędność czasu i  niższe koszty dzięki 

bezpośrednim zamówieniom

• Uproszczone zarządzanie danym i. Są one

bezpośrednio kopiowane do systemu ERP 

• Codziennie aktualizowany dostęp  do cen

i dostępności produktów

• Ustandaryzowany  interfejs można łatwo 

rozszerzać, bez potrzeby wdrażania 

długoterminowych procesów

• Możliwa personalizacja opcji

Korzyści z używania e-sklepu LAPP:

• Przyjazna dla użytkownika, wygodna  

obsługa

• P ersonalizowany profil użytkownika z 

zachowaniem indywidualnych opcji

• Dostępność produktów i czasów dostaw

• Możliwość pobierania potrzebnych  

informacji technicznych

• Dostawa na wskazany adres

• Możliwość kontroli na jakim etapie jest zamówienie 

•  Opcja “ Kup teraz” po zarejestrowaniu



Zalety wykorzystywania Scan2LAPP:

• Kompatybilny ze  smartphonami oraz tabletami

•  Obsługiwany przez system Android (wersja 6  

lub wyższa) oraz iOS (wersja 11 lub wyższa)

• Przejrzystość  i dostępność produktów 

bardzo ułatwia proces zamawiania

Scan2LAPP jest łatwy w użyciu:

• Uzyskaj  dostęp do koszyka w e-sklepie LAPP,  

podłącz skaner do komputera  

(PC lub laptop)

•  Zeskanuj  kod kreskowy produktu 

za pomocą smartphona

•  Wybierz datę dostawy  w e-sklepie  LAPP  

• Potwierdź i zrobione !

SCAN2LAPP MOBILE

Nowy ręczny skaner, znany pod nazwą 

Scan2LAPP, umożliwia łatwe i wygodne 

skanowanie kodów kreskowych za pomocą smartphona.



SCAN2LAPP MOBILE

Nowy ręczny skaner, znany pod nazwą umożliwia łatwe Scan2LAPP, 
i wygodne skanowanie kodów kreskowych za pomocą smartphona. 

  Zalety wykorzystywania Scan2LAPP:  

•  Kompatybilny ze  smartphonami oraz tabletami

•   Obsługiwany przez system Android (wersja 6 lub wyższa) 

•  Przejrzystość  i dostępność produktów bardzo ułatwia proces zamawiania

Scan2LAPP jest łatwy w użyciu:

•   Uzyskaj  dostęp do koszyka w e-sklepie LAPP
   podłącz skaner do komputera (PC lub laptop)

•  Zeskanuj  kod kreskowy produktu za pomocą smartphona

•   Wybierz datę dostawy  w e-sklepie  LAPP

•  Potwierdź i zrobione! 

1. Wybierz kod  2. Zeskanuj kod 3. Zobacz wynik 4. Wybierz ilość



LAPP POL Lapp Kabel Sp. z o.o.
ul.Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne  

55-040 Kobierzyce
Telefon: +48 71 330 63 00
 Fax:      +48 71 330 63 06 

www.lapppolska.pl · info@lapppolska.pl
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