I N - L I T E P O R TA L

HANDLEIDING
Haal het maximale uit de in-lite portal met deze handleiding. Hierin vind
je een toelichting op de belangrijkste onderdelen binnen de in-lite portal.

S TA R T S C H E R M

De in-lite portal is een webomgeving speciaal voor in-lite dealers. In
deze omgeving is o.a. het laatste in-lite nieuws te vinden, kan je het
volledige assortiment bestellen, online retourneren en defecten
aanmelden. Om de website te bezoeken is een persoonlijk
gebruikersaccount nodig.

M I J N AC C O U N T

EIGEN GEGEVENS EN HISTORIE
MIJN ACCOUNT

Hier zijn jouw contactgegevens, facturen en
verzendadressen te zien

BESTELLINGEN

Hier is de bestelgeschiedenis in te zien

M I J N AD R E S B O E K

Hier staan jouw factuur en verzendadres
gegevens

MIJN GEGEVENS

Hier staat jouw naam en e-mailadres

PRIJSLIJST

Hier is de actuele prijslijst te downloaden

NIEUWSBRIEF

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

UITLOGGEN

Hier kun je uitloggen uit de omgeving

MENU OPTIES

H E T M E N U I S O P G E D E E L D I N D E VO L G E N D E PAG I N A’ S :

HOME

Hier vind je de laatste nieuwsberichten en
informatie over de nieuwste producten

NIEUWS

Hier zijn alle nieuwsberichten terug te vinden

ASSORTIMENT

Hier zijn de producten te bekijken en te bestellen

SYSTEEM

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om
het systeem aan te sluiten

		

Hier meld je jouw retouren en defecten aan, vind
je antwoorden op de meest gestelde vragen en
zijn alle handleidingen te raadplegen

		

Hier vind je het contactformulier om in contact
te komen met in-lite

AS S O R T I M E N T & B E S T E L L E N

Op de in-lite portal plaats je een bestelling via de assortiment pagina in
het menu. Gebruik de filtering aan de linkerkant van de product pagina
om zo gemakkelijk bij het juiste product te komen. Je kunt natuurlijk ook
altijd de zoekfunctie rechts bovenin gebruiken.
Vervolgens voeg je een product vanaf de overzichtspagina toe in de
winkelwagen of ga naar de product pagina om daar meer informatie
over het product te vinden. Ook vanaf de product pagina kun je het
product toevoegen aan je winkelwagen.

P R O D U C T PA G I N A

B E S T E L E E N H E I D & F R A N C O O R D E R B E D R AG
Wij werken met een besteleenheid per product, 6/ST wil bijvoorbeeld
zeggen dat je per 6 stuks kunt bestellen. Zodra je hiervan afwijkt worden
er handelingskosten berekend. Je kunt jouw bestelling dan nog eventueel
aanpassen. Daarnaast hanteren wij een minimaal bestelbedrag ofwel
franco orderbedrag. Boven dit bedrag versturen we jouw bestelling
gratis. In je winkelwagen worden de handelingskosten en verzendkosten
getoond indien deze van toepassing zijn op jouw order.

DEFECT AANMELDEN

Defecten meld je bij ons aan via het (web)formulier Aanmelden Defect .
Wij vragen je wel altijd eerst goed te controleren of het defect door jezelf
opgelost kan worden. De pagina om jouw defect aan te melden vind je
onder het kopje service.
Lukt het niet om een defect zelf op te lossen en valt deze binnen de
garantievoorwaarden, dan kun je het defect online bij ons aanmelden
via het (web) formulier Aanmelden Defect . Je hebt hiervoor een geldig
aankoopbewijs nodig. in-lite zal het defect beoordelen. Vervolgens
ontvang je een gerepareerd of een vervangend product. De
voorwaarden voor het aanmelden van defecten vind je op de pagina

Procedure Retouren & Defecten .

RETOUR AANMELDEN

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

Defecten .

QUICK ORDER

Met de Quickorder functionaliteit bestel je snel jouw producten zonder de
gehele site door te gaan. Op verschillende manieren selecteer je snel
jouw producten:
In bovenstaande afbeelding zie je een zoekbalk staan. In deze zoekbalk
voer je de productnaam of het artikelnummer in en komt gelijk het
juiste product naar voren. In het overzichtsveld kun je de artikel
aantallen aanpassen.

P R O D U C T E N T O E VO E G E N

In bovenstaande afbeelding zie je een leeg veld waar je per regel een
artikelnummer (SKU) kan invoeren. Vervolgens klik je op add to list . Dit
product zal in 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 een automatisch bestand gedownload
met alle artikelnummers en benamingen vooraf ingevuld. Hierin hoef je
dan alleen de aantallen bij het juiste product toe te voegen en het
bestand vervolgens opnieuw te uploaden.

