FAQs คำถำมที่พบบ่อย
PARTS.CAT.COM – ECOMMERCE PLATFORM
Q: PARTS.CAT.COM คืออะไร
PARTS.CAT.COM คือ เว็บไซต์สงั ่ ซื้ ออะไหล่ออนไลน์ผ่านตัวแทนจาหน่ ายของแคตเตอร์พิลล่าร์ ที่จะสร้างประสบการณ์และ
ความประทับใจให้แก่ลูกค้าในการสัง่ อะไหล่ออนไลน์ผ่านมาตรฐานที่ปลอดภัย PARTS.CAT.COM เป็ นเครื่องมือค้นหา
อุปกรณ์อะไหล่ที่หลากหลาย โดยระบบจะแสดงถึงข้อมูลทั้งหมายเลขอะไหล่ ราคา การขนส่ง และรายละเอียดต่างๆเพื่อให้
สามารถเลือกซื้ อชิ้ นส่วนได้ถูกต้อง
Q: ประโยชน์ของกำรลงทะเบียน PARTS.CAT.COM คืออะไร






เช็คความพร้อมอะไหล่และราคาอะไหล่CAT 24 ชัว่ โมง
สามารถเข้าใช้งานหาเบอร์อะไหล่ที่ถูกต้องกับเครื่องจักร ผ่าน Parts Manual หรือ โปรแกรม SIS
ประหยัดเวลาการตั้งค่าเริ่มต้น
แจ้งประวัติการสัง่ ซื้ อสินค้าผ่าน PARTS.CAT.COM เมื่อทาการลงทะเบียน
บันทึกและใช้รายการคาสัง่ ซื้ อบ่อยครั้งเพื่อการสัง่ ซื้ อใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

Q: ฉันสำมำรถให้ผใู ้ ช้หลำยคนลงชื่อเข้ำใช้บญ
ั ชีเดียวกันได้หรือไม่
PARTS.CAT.COM ไม่รองรับผูใ้ ช้หลายคนในบัญชีเดียวกัน ลงชื่อเข้าใช้ได้ครั้งละหนึ่ งคนเท่านั้น
Q: หำกฉันลืมชื่อบัญชีผใู ้ ช้หรือรหัสผ่ำนต้องทำอย่ำงไร
คุณสามารถติดต่อตัวแทนจาหน่ ายของคุณ เพื่อขอรับชื่อบัญชีผใู ้ ช้หรือรหัสผ่าน
Q: เว็บไซต์ SIS ยังสำมำรถใช้งำนได้หรือไม่
การใช้งานเว็บไซต์ SIS ยังคงสามารถใช้งานได้ โดยการเข้าใช้งานจะอยูท่ ี่แถบรายการข้อมูลด้านบนของหน้าจอหลังจากที่
คุณลงทะเบียนเข้าใช้
Q: ฉันสำมำรถค้นหำอะไหล่ออนไลน์ได้อย่ำงไร
กรณีที่1: คุณทราบหมายเลขอะไหล่: กรอกหมายเลขอะไหล่ลงในช่องค้นหา
กรณีที่2: คุณไม่ทราบหมายเลขอะไหล่: มีหลายวิธีที่คุณสามารถค้นหาสินค้าที่ตอ้ งการได้ ดังนี้
 ค้นหาโดยหมวดหมู่ของสินค้า: ในหน้าหลัก คุณจะพบเมนู แบบหมวดหมู่จากด้านบนของแถบเมนู
 ค้นหาโดยรุ่นเครื่องจักร:
ใช้ปุ่มเพิ่มอุปกรณ์ถดั จากการค้นหาหลักและป้ อนหมายเลขรุ่นเครื่องจักรของคุณเพื่อ
กรองผลการค้นหาทั้งหมดให้เหมาะกับรุ่นอุปกรณ์น้ัน
 ค้นหาโดยหมายเลขเครื่องจักร: ใช้ปุ่มเพิ่มอุปกรณ์ถดั จากการค้นหาหลักและป้ อนหมายเลขประจาเครื่องจักรของ
คุณ เพื่อกรองผลการค้นหาทั้งหมดให้เป็ นผลการค้นหาที่พอดีกบั ชิ้ นส่วนอุปกรณ์น้ันๆ
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กรณีที่3: หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการระบุชนส่
ิ้ วน สาหรับบริการหรือการซ่อมแซมโดยเฉพาะ คุณสามารถค้นหา
โดยใช้ลิงก์คู่มืออะไหล่ที่ดา้ นบนสุดของหน้าแรก และคู่มือการใช้งานและการบารุงรักษา (OMM) หรือติดต่อตัวแทน
จาหน่ ายของคุณ
Q: กำรค้นหำตัวแทนจำหน่ำยทำอย่ำงไร
สาหรับลูกค้าที่ไม่ได้ทาการลงทะเบียน ระบบจะให้เลือกค้นหาสาขาก่อนที่จะทาการตรวจเช็คราคาและสัง่ สินค้าได้ โดยจะ
แสดงรายชื่อสาขาที่มีอยูใ่ นระบบทั้งหมด
สาหรับลูกค้าเดิมที่ทาการลงทะเบียนไว้แล้ว
สามารถเลือกเปลี่ยนสาขาได้

จะสามารถทาการสัง่ ซื้ ออะไหล่ได้ทนั ที

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสาขา

Q: ลูกค้ำเดิมจำก PartStore สำมำรถลงทะเบียนเข้ำใช้ PARTS.CAT.COM หรือไม่
ได้ ลูกค้าเดิมที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถใช้บญ
ั ชีและรหัสผ่านที่ได้ทาการลงทะเบียนไว้กบั PartStore ในการเข้า
ระบบ Parts.cat.com ได้เลย ระบบจะแสดงข้อมูลตัวแทนจาหน่ ายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าจาเป็ นจะต้องเลือกตัวแทนจาหน่ ายจาก
สาขาที่ตอ้ งการ ระบบจะแสดงราคา ภาษีมลู ค่าเพิ่ม และค่าขนส่งตามข้อมูลของลูกค้า
Q: ควำมปลอดภัยจำกกำรสั ่งสินค้ำผ่ำนช่องทำง PARTS.CAT.COM
การรักษาความปลอดภัยจะเกิดขึ้ นเมื่อลูกค้าเลือกสาขาของตัวแทนจาหน่ าย ระบบจะตรวจสอบ ที่อยู่ IP ของลูกค้า หากที่
อยู่ IP อยูน่ อกขอบเขตของสาขานั้น ลูกค้าจะไม่สามารถเห็นราคาได้ และจะสามารถทาการสัง่ ซื้ อสินค้าผ่านอีเมล์ได้เท่านั้น
ก่อนลูกค้าจะทาการสัง่ ซื้ อได้ ลูกค้าจาเป็ นจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว ซึ่งระบบจะทาการตรวจสอบว่ามีขอ้ มูลลูกค้าใน
ฐานข้อมูลหรือไม่หรือเป็ นลูกค้าที่อยูใ่ นรายชื่อต้องห้ามหรือไม่ หากเป็ นเช่นนั้น ลูกค้าจะไม่สามารถทาการสัง่ ซื้ อได้ โดย
ลูกค้าจะได้รบั ข้อความ “ไม่สามารถทาการสัง่ ซื้ อในขณะนี้ ได้”
Q: PARTS.CAT.COM สำมำรถจดจำรำยกำรสั ่งสินค้ำทีล่ กู ค้ำซื้ อเป็ นประจำได้หรือไม่
ได้ ลูกค้าสามารถสร้างรายการสัง่ สินค้า แก้ไขรายการ ลบรายการ และเพิ่มรายการในตะกร้ารถเข็นได้
Q: จะแสดงสินค้ำทดแทนใน PARTS.CAT.COM หรือไม่
เมื่อลูกค้าเพิ่มสินค้าลงตะกร้ารถเข็น หากมีสินค้าทดแทน ระบบจะแสดงตัวเลือกสินค้าเหมือนกับการใช้ PartStore โดยจะ
มีรายละเอียดของสินค้าทดแทนนั้นที่มาจากระบบของตัวแทนจาหน่ าย
Q: ฉันจะได้รบั กำรยืนยันกำรสั ่งซื้ อหรือไม่
คุณจะได้รบั การยืนยันการสัง่ ซื้ อ หากคุณตั้งค่ากาหนดไว้ คุณจะได้รบั อีเมล์ยนื ยันการสัง่ ซื้ อ คลิก "ดูสรุปคาสัง่ ซื้ อ" เพื่อดู
รายละเอียดของคาสัง่ ซื้ อนี้
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Q: จะใช้ PARTS.CAT.COM เป็ นได้อย่ำงไร
จะมีการให้คาแนะนา วิธีการใช้งาน จากวิดีโอคลิปในหน้าเว็บไซต์และการแนะนาจากตัวแทนจาหน่ าย
Q: จะมีสินค้ำจำกตัวแทนจำหน่ำยใน PARTS.CAT.COM หรือไม่
มี ลูกค้าสามารถซื้ อสินค้าได้ตามหมายเลขอะไหล่ที่ระบุ โดยตัวแทนจาหน่ ายสามารถนารายการสินค้าของตัวแทนจาหน่ าย
เองขึ้ นที่ PARTS.CAT.COM ได้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจาหน่ าย
Q: ตัวแทนจำหน่ำยสำมำรถซื้ ออะไหล่ผ่ำน PARTS.CAT.COM ได้หรือไม่
ได้ ตัวแทนจาหน่ ายสามารถสัง่ อะไหล่ได้ในนามของลูกค้า
Q: PARTS.CAT.COM สำมำรถใช้ได้บนเครื่องมือรุน่ ใดได้บำ้ ง
PARTS.CAT.COM สามารถใช้ได้บนโปรแกรม Microsoft Window ทุกรุ่น
Web Browser ที่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์
Browser
Microsoft Internet Explorer Version 9
Microsoft Internet Explorer Version 10
Microsoft Internet Explorer Version 11
Firefox Version 3.6 and later
Firefox Version 10 and later
Safari Version 5
Safari Version 6
Google Chrome Version 13 and later

Feature
X
X
X
X
X
X
X
X

Web Browser ที่สามารถใช้งานได้บนเครื่องมือสื่อสาร
สมำร์ตโฟน (Mobile Web)
Android 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 and 4.3
Iphone IOS 5, 6 and 7
BlackBerry 10 OS
Window Phone 8
Other Webkit-based Web Browser

แท็บเล็ต (Mobile Web)
Android 4.0, 4.1, 4.2 and 4.3
Ipad IOS 5, 6 and 7
BlackBerry 10 OS
Window Phone 8

