Handleiding Webshop ERA Benelux

Met trots stellen wij u onze vernieuwde en verbeterde webshop voor.
Deze is opnieuw volledig gebaseerd op Tecdoc, en heeft enkele belangrijke voordelen tegenover de
oude webshop.
Ten eerste is de lay-out licht veranderd, waardoor dit een beter overzicht geeft, en artikelen
gemakkelijker opgezocht kunnen worden.

Na het selecteren van de artikelgroep, wordt de actuele voorraad van het gevraagde product
automatisch weergegeven.
Op deze pagina vindt u ook de brutoprijs van het artikel, maar ook de prijs van het statiegeld. Om
deze te zien hoef je enkel met je muis op de brutoprijs te gaan staan.

Tot slot is er ook de mogelijkheid verschillende artikelen te vergelijken met elkaar.
Dit kan door de verschillende aan te vinken (links van de foto van het artikel), waarna je linksboven
op ‘artikel vergelijken’ gaat klikken.

Artikelen Bestellen
Het enige wat u hoeft te doen, is het gewenste artikel in het winkelwagentje plaatsen.
Naar wens kunt u daarna het standaard bestelnummer (SP201……) wijzigen in uw eigen
orderreferentie. Deze verschijnt dan op de pakbon en de factuur.
In het tekstvak kunt u extra informatie opslaan voor eigen gebruik achteraf. (Let op, dit wordt niet
meegestuurd met de bestelling)
Bestellingen tot 17h worden dezelfde dag nog verwerkt en verstuurd! (Vrijdag tot 16h).

De login en het wachtwoord voor de nieuwe webshop blijven ook dezelfde als bij de oude webshop.
Let op: de login dient steeds in hoofdletters ingevuld te worden.
Er is slechts 1 gebruiker per actieve verbinding mogelijk. Indien u meerdere logins wenst, dan kunnen
deze steeds via mail (info@erabenelux.be) worden aangevraagd.
Heeft u nog geen login? Dan kan je deze ook per email ontvangen.

Mocht u nog vragen hebben, kan u ons gerust contacteren.
via mail: info@erabenelux.be
per telefoon: +32 56 43 93 00

Met vriendelijke groet,
Het ERA Benelux team.

