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1 PARAMETERS 
 
Volgende instellingen zijn nodig voor de correcte werking van de module : 

1.1. Tabblad Bestellingen 
 

 
 
Standaard Mercedes leverancier :  
Vul hier de relatie in die de standaard leverancier is voor uw onderdelen. 
Opgepast ! : Enkel artikelen besteld aan deze leverancier worden opgenomen in het bestand.  

1.2 Tabblad Algemeen 
 

 
 
Dealernaam:   Naam van het agentschap (wordt niet gebruikt in dit bestand). 
 
Dealernummer:  Uw juiste dealernummer voor het verzenden van de bestellingen. In te 

vullen in het tekstvak achter "Bestellingen/Parts availability". 
 
Exportpad:   Het pad invullen waar de aangemaakte bestanden worden opgeslagen.   

Dit pad is geldig voor alle te verzenden bestanden (waarborgen, bestellingen, 
Follow up) en is standaard ingesteld op  C:\Transit\Output 
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2 BESTELLINGEN 

2.1 Creatie en vrijgeven van bestelling 
 
Stap 1:  Maak een bestelvoorstel via het menu: "Magazijn/Bestellingen/Creatie voorstel en/of 

Wijzig voorstel-Manuele bestelling". 
 

Stap 2:  Indien de bestelling volledig is afgewerkt, plaatst u het voorstel in bestelling via het 
menu "Magazijn/Bestellingen/In bestelling plaatsen". 

2.2 Bestand van stockbestellingen klaarzetten voor verzending 
 
Via het menu "Merken/Mercedes/Bestellingen"  krijgt u het volgende scherm : 

 

 
 
Werkwijze : 

Selecteer in het bovenste rooster de bestelling die verzonden moet worden.  
Alle detaillijnen van deze bestelling worden ter controle getoond in het onderste rooster. 

    Klik op het icoon 'Brievenbus' om de bestelling klaar te zetten voor verzending. 

Benaming en plaats van het bestand : 

Het bestand wordt klaargezet in de map opgegeven in het menu "Mercedes/Parameters/Tabblad 
algemeen - Plaats bestand" . 

EXPORT03.XXXX.JJMMDD (XXXX = Dealernummer, JJMMDD = Datum) 
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3 NATIONWIDE PARTS AVAILABILITY 
 
De bedoeling van deze module is dat u regelmatig uw stock bekend maakt aan het algemeen stock- 
en bestelsysteem "SPICS" zodat andere collega’s hierop een beroep kunnen doen. 
 
Via het menu "Merken/Mercedes/Nationwide parts availability"  krijgt u het volgende scherm : 
 

 
 

     Klik op het icoon 'Brievenbus' om het bestand klaar te zetten voor verzending. 

  Klik op het icoon 'Boekje' om de historiek te zien i.v.m. met de export van dit bestand. 

 

Benaming en plaats van het bestand : 

Het bestand wordt klaargezet in de map opgegeven in het menu "Mercedes/Parameters/Tabblad 
algemeen - Plaats bestand" . 

EXPORT04.XXXX.JJMMDD (XXXX = Dealernummer, JJMMDD = Datum) 

 

4 HISTORIEK 
 
Via het menu "Merken/Mercedes/Historiek"  krijgt u het volgende scherm : 
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