IN-LITE PORTAL

HANDLEIDING
Haal het uiterste uit de in-lite portal door middel van deze
handleiding. In deze handleiding vind u een toelichting op de
belangrijkste onderdelen binnen de in-lite portal.

STARTSCHERM

De in-lite portal is een webomgeving speciaal voor in-lite
partners. Op de site is o.a. het laatste in-lite nieuws voor
partners
te
vinden,
kan
men
het
volledige
assortiment
bestellen,
online
retouren
en
defecten
aanmelden.
Om
de
website te bezoeken is een persoonlijk gebruikersaccount nodig.

MIJN ACCOUNT

UW EIGEN GEGEVENS EN HISTORIE
ACCOUNT Hier kunt u uw contactgegevens, factuur en verzendadres inzien
BESTELLINGEN Hier kunt u uw bestelgeschiedenis inzien
ADRESBOEK Hier kunt u uw factuur en verzendadres inzien
PRIJSLIJST Hier kunt u uw prijslijst downloaden
NIEUWSBRIEVEN Hier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrieven
AFMELDEN Hier kunt u zich uitloggen uit de omgeving

MENU OPTIES

Het menu is opgedeeld in de volgende pagina’s:
HOME

Hier v indt u de laats te nie uwsberichten en informatie
ov er de nieuwst e producten

NIEUWS

Hie r kunt u alle nieuwsberichten terugvinden

ASSORTIMENT Hier kunt u de pr oducten bekijken en bestel le n

KEUZEHULP

Hier advisere n wij u binne n e nkele e envoudige stappe n
welk armatuu r u h et beste kun t gebruiken

INSPIRATIE

H ier v indt u infor mat ie over de nieuwste producten en
in spireren wij u met de mogelijkheden van i n- lite

SYSTEEM

Hier v indt u alle informatie die u nodig heeft om he t
s ysteem aan te s luiten

SERVICE

H ier kunt u uw r etouren en de fecten aanme lden,
antwoorden vinden op de veel gestelde vragen en alle
ha ndleidingen r aadplegen

CONTACT

Hier v indt u het contactformulier om in contact t e
komen met in-li te

A SSORTIMENT & BESTELLEN

Op de in-lite portal kunt u bestellen via de link assortiment in het menu. Aan de
linkerkant op de product overzichtspagina kunt de filtering gebruiken om tot het juiste
product te komen. U kunt natuurlijk ook altijd de zoekbalk gebruiken bovenin
de website naast het in-lite portal logo.
Vervolgens kunt een product vanaf de overzichtspagina toevoegen in uw winkelwagen
of naar de productpagina gaan en daar meer informatie over het product vinden. Ook
vanaf de productpagina kunt u het product toevoegen aan uw winkelwagen.

PRODUCT DETA ILPAGIN A

BESTELEENHEID & FRANCO ORDERBEDRAG
Wij werken met een besteleenheid per product, 6/ST wil bijvoorbeeld zeggen dat u per 6
stuks kunt bestellen. Zodra u hiervan afwijkt worden er handelingskosten berekend.
U kunt uw bestelling dan nog eventueel aanpassen. Daarnaast hanteren wij
een minimaal bestelbedrag ofwel franco orderbedrag. Boven dit bedrag versturen
wij uw bestelling gratis. In uw winkelwagen worden de handelingskosten en
verzendkosten getoond indien deze van toepassing zijn voor uw order.

DE FECT AANMELDEN

Defecten meldt u bij ons aan via het (web)formulier Aanmelden Defect. Wij
vragen u wel altijd eerst goed te controleren of het defect door uzelf
opgelost kan worden. De pagina om uw defect aan te melden vindt u
onder het kopje service.
Lukt het niet om een defect zelf op te lossen en valt deze binnen de
garantievoorwaarden, dan kunt u het defect online bij ons aanmelden via het
(web)
formulier
Aanmelden
Defect.
U
heeft
hiervoor
een
geldig
aankoopbewijs
nodig.
in-lite
zal
het
defect
beoordelen.
Vervolgens
ontvangt u een gerepareerd of een vervangend product. De voorwaarden voor
het retourneren van producten vindt u op de pagina Procedure Retouren &
Defecten.

RETOUR AANMELDEN

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er toch iets verkeerd gaat
bij het leveren van uw bestelling. Wanneer er teveel of verkeerde producten zijn
geleverd, vragen wij u dit uiterlijk binnen 2 werkdagen bij ons te melden via het
webformulier op de pagina retouren. U heeft hiervoor de bijbehorende pakbon
nodig. De voorwaarden voor het retourneren van producten vindt u op de
pagina Procedure Retouren & Defecten.

QUICK ORDER

Met de Quickorder functionaliteit kunt snel uw producten bestellen zonder de
gehele site door te gaan. Op verschillende manieren kunt u snel uw producten
selecteren:
In bovenstaande afbeelding ziet u een zoekbalk staan. In deze zoekbalk geeft u
de productnaam of het artikelnummer in en komt gelijk het juiste product naar
voren. In het overzichtsveld kunt u de SKU aantallen aanpassen.

PRODUCTEN TOEVOEGEN

In bovenstaande afbeelding ziet u een leeg veld waar u per regel
een artikelnummer (SKU) kan invoeren. En vervolgens kunt u klikken op
add to list. Dit product zal het bovenliggende overzichtsveld toegevoegd
worden.

Een andere mogelijkheid is om een vast Excel bestand te gebruiken met daarin
alle producten. Door op de zin “download een voorbeeld CSV bestand” te klikken
wordt er automatisch bestand gedownload met alle artikelnummers en
benamingen vooraf ingevuld. Hierin hoeft u dan alleen de aantallen bij het
juiste product toe te voegen en het bestand vervolgens opnieuw uploaden.

