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         FREGA Frejowski, Garbol Spółka Jawna działa na rynku od 1991 roku, jest 
firmą dystrybucyjną specjalizującą się w dostawach towarów handlowych do 
10 000 punktów detalicznych klientów indywidualnych oraz sieciowych. Obszar 
działania obejmuje 7 województw: Świętokrzyskie, Mazowieckie, Podlaskie, 
Podkarpackie, Małopolskie, Lubelskie oraz Śląskie. Realizacja zamówień odbywa 
się z 11 magazynów o łącznej powierzchni 25 tys. m2 przy użyciu 140 
samochodów dostawczych. Klientami opiekuje się 90 mobilnych przedstawicieli 
handlowych.  
 
         W listopadzie 2010 została wdrożona aplikacja do składania zamówień 
poprzez  Internet. Aplikacja  ta o nazwie E-Hurt jest instalowana na komputerze 
klienta i umożliwia  generowanie zamówień, kontrolę cen i dostępności towarów, 
przegląd bieżacych promocji, wczytywanie wystawionych faktur w formie 
elektronicznej oraz kreowanie zamówienia przy użyciu kolektora danych. Więcej 
informacji o firmie na stronie www.frega.com.pl. 
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ZALETY APLIKACJI 
 Przygotowywanie zamówienia w dogodnym czasie, bez presji 

obecności przedstawiciela handlowego, bez ograniczeń czasowych. 

 Stały podgląd aktualnych cen i dostępności produktów. 

 Podpowiedzi w formie elektronicznej na temat produktów 
promocyjnych. 

 Wgląd on-line do wcześniejszych zamówień i faktur, możliwość 
ponownego ich składania po modyfikacjach. 

 Automatyczne generowanie PZ na podstawie wystawionej FV 
dostępnej w formie elektronicznej. 

 Kreowanie zamówień przy użyciu kolektora danych. 

 Możliwość na życzenie podglądu zdjęć produktów, oraz slajdów 
informacyjnych o aktualnych promocjach. 
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WYMAGANIA SPRZĘTOWE            
I PROCEDURY INSTALACJI 

• Zestaw komputerowy z dostępem do Internetu 

• System operacyjny Windows XP, Windows Vista lub 
Windows 7 zarówno w wersji 32 jak i 64 bitowej. 

• Płyta z programem pozyskana w siedzibie Firmy, od 
przedstawiciela handlowego lub program instalacyjny 
ściągnięty ze strony firmy www.frega.com.pl. 

• Filmy instruktażowe pozyskane tą samą drogą. 

• Pozyskanie indywidualnego kodu licencyjnego drogą 
email lub od przedstawiciela handlowego po zgłoszeniu 
do firmy chęci instalacji aplikacji. 

http://www.frega.com.pl/
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WYGLĄD APLIKACJI E-HURT 
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ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z APLIKACJI E-HURT 

DIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


