Instructies “Wenslijsten”

Het menu “Bestelgegevens” in het bestaande gedeelte “my APSOparts” is uitgebreid met de functie “Wenslijsten”. ».

“Wenslijsten” geven klanten de mogelijkheid artikelen uit te kiezen en op te slaan. Die worden dan in lijstvorm weergegeven.
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Om artikelen aan een wenslijst toe te voegen of een nieuwe wenslijst te maken, moet er op de volgende punten worden gelet:

1. De klant moet ingelogd zijn.
2. In het vak “Aantal” moet het gewenste aantal worden aangegeven.
3. Met een klik op het briefsymbool wordt het venster “Artikel in wenslijst opslaan” geopend.
a. Om een nieuwe wenslijst te maken moet de klant op de button “Wenslijst toevoegen” klikken. Daarna kan er een
naam worden opgegeven en op de button “Overnemen” geklikt worden. Het artikel wordt dan aan de nieuwe
wenslijst toegevoegd.
b. Om het artikel aan een bestaande wenslijst toe te voegen moet de klant de gewenste wenslijst uit een drop-downlijst kiezen. Als er dan op de button “Overnemen” wordt geklikt, wordt het artikel aan de nieuwe wenslijst toegevoegd.
4. Met een klik op de link “Naar my APSOparts” komt men in het beveiligde gedeelte. Daar kunnen de wenslijsten verder
worden beheerd.
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Met de knop “Bewerken“ kan er een overzicht van de afzonderlijke bestelposities worden opgeroepen.

Verder zijn de functies “Wenslijst wissen”, “Bestelaantal muteren” en “Hele wenslijst in de winkelwagen overnemen”
beschikbaar.

Wenslijsten binnen een account – dus binnen een firma – kunnen door alle gebruikers in die firma bekeken, gewijzigd of naar
een winkelwagen overgebracht worden. Verder kan er via een kalenderfunctie een herinneringsdatum worden ingevoerd,
waarna de klant op die dag via e-mail aan de wenslijst wordt herinnerd.
Verdere functies:

-

-

-

-

Geselecteerde wenslijsten kunnen in de winkelwagen worden overgenomen. Ook kunnen wenslijsten na het
overnemen gewist worden.
Na invoer van het Angst+Pfister artikelnummer en het gewenste aantal kunnen er nog meer artikelen aan de
betreffende wenslijst worden toegevoegd.
De geselecteerde wenslijst kan ook met de knop “Afdrukken” als PDF afgedrukt worden of opgeslagen worden.
Bestaande wenslijsten kunnen ook bewerkt worden. Zo kan bijvoorbeeld de naam van de wenslijst veranderd worden
of het te bestellen aantal aangepast worden.
De klant kan ook een bericht bij de bestelling formuleren. Zodra de wenslijst in de winkelwagen wordt overgenomen,
wordt ook deze in het berichtvenster van de winkelwagen geplaatst.
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