Nu nog gemakkelijker inkopen met de nieuwe functie “Uw bestellingen” met Track&Traceinformatie
Het menu "Accountgegevens“ onder het bestaande "my APSOparts“ is uitgebreid met de nieuwe functie
"Uw bestellingen“.

Onder “Uw bestellingen“ hebt u de mogelijkheid alle “Eigen orders“ of “Alle bestellingen“ van een
klantaccount gedetailleerd te volgen. Bestellingen worden in een lijst weergegeven (maximaal 15 regels
per pagina).
U kunt de lijst ook beperken tot een bepaalde periode. Met behulp van de bladerfunctie kunt u alle
gevonden regels bekijken. Als u een al geplaatste bestelling in zijn geheel opnieuw wilt bestellen, kunt u
vanuit dit overzicht de bestelling opnieuw in de winkelwagen plaatsen. Klik daartoe op het selectievakje bij
de gewenste bestelling en vervolgens op de knop “Selectie in de winkelwagen“. De bestaande bestelling
wordt dan opnieuw in de winkelwagen geplaatst. In de rubriek Status ziet u de huidige status van de
bestelling als geheel. Als u op het informatiesymbool klikt, krijgt u meer informatie te zien.

Uw bestelling in detail
Ons volgnummer, uw besteldatum en andere gegevens, zoals het leveradres, vindt u in de kop van de
detailweergave. Bovendien kunt u in deze weergave via “Selectie in de winkelwagen“ afzonderlijke
artikelen in de winkelwagen plaatsen en via “Alle items in de winkelwagen“ alle artikelen in de
winkelwagen plaatsen. Dit doet u door eerst op het selectievakje van het gewenste artikel te selecteren en
vervolgens op "Selectie in de winkelwagen" te klikken. Klik op Terug om naar de vorige pagina te gaan.
Uitleg bij het overzicht:
Levering
Pos.nr.
Bestelhoeveelheid
Leverhoeveelheid
Eenheid
Artikelnr.
Uw art.nr.

Selectievakje
0 = nog niet geleverd, 1 = 1ste levering, 2, = 2de levering, etc.
Positie van het artikel op de order
Totaal bestelde hoeveelheid
Geleverde goederen per order
Verkoopeenheid
Artikelnummer van Angst+Pfister
Artikelnummer van klant (indien bekend)

Uitleg bij het overzicht:
Omschrijving
Status
Leverdatum
Prijs per stuk
per
Positiebedrag

Omschrijving van de artikelkenmerken
Huidige verwerkingsstatus van dit artikel
Verzenddatum van de bestelling
Uw nettoprijs (met eventuele voorwaarden is al rekening gehouden)
Prijseenheid
Totaalbedrag van deze positie

Tracking

Als het symbool
wordt getoond, is Track & Traceinformatie beschikbaar van onze vervoerders. Door op dit symbool te klikken krijgt
u direct toegang tot details over uw bestelling. Zo kunt u op elk moment nagaan
waar uw bestelling zich bevindt.

Navigatie in de detailweergave

