HANDLEIDING
E-SHOP
Inloggen
Vul uw persoonlijk e-shopnummer en wachtwoord in.
U heeft gekozen voor de Belgische site.
Om toegang te krijgen tot de e-shop moet u eerst inloggen d.m.v. onderstaand formulier

Wachtwoord vergeten? administration@cairox.be
Indien u nog geen inloggegevens heeft, kan u deze aanvragen via dit invulformulier.

Kies vervolgens in de kolom aan de linkerzijde van uw scherm welke functie u wenst te gebruiken

Nieuw order aanmaken
Kies aan de linkerzijde het ordertype:
Levering: wij leveren de bestelde artikelen vanuit het hoofdkantoor in Zaventem zodra de bestelling klaar is.
• Groupage: wij wachten met leveren tot wanneer u genoeg heeft besteld voor een franco levering.
• Op afroep: wij leveren de bestelde artikelen op een door u gekozen datum.
Vul aan de rechterzijde uw gegevens in (* = verplichte velden).

Op volgende manieren kan u producten toevoegen aan uw order:
• Favorieten toevoegen: u importeert een (deel van een) favorietenlijst die u heeft opgesteld.
• Importeer artikellijst: u plaatst een bestelling op basis van artikelnummers (en aantallen), die u
eventueel uit Excel kan importeren.
• Opzoeken in catalogus & toevoegen: u zoekt het gewenste product op via de productcatalogus.
• Snel selecteren & toevoegen: u vult een artikelnummer of omschrijving in.
Tot slot kan u ook navigeren via de rubrieken in de linkerkolom.
U dient uw order altijd te bewaren voordat u het exporteert of verstuurt. Exporteren
kan naar een Excelbestand of naar een PDF.
Via de optie ‘stuklijst’ kan u een PDF-bestand downloaden met een overzicht van de
bestelde producten.

Offerte omzetten in order
Via dit menu kan u een eerder opgestelde oﬀerte in één klik omzetten in een bestelling.

Favorieten omzetten in
order
Hier kan u een favorietenlijst omzetten in een bestelling. Het aanmaken van een
favorietenlijst kan in het menu ‘mijn favorieten’.

Niet-verzonden orders
Dit is een lijst van orders die u aanmaakte, maar niet verzond. Wanneer u deze verzendt,
komen ze automatisch in het menu ‘verzonden orders’.

Verzonden orders
Hier vindt u een overzicht van al de orders die u naar ons verstuurde.

Voorkeuren
In dit menu kan u kiezen hoe u de producten op uw bestelling graag gesorteerd zou hebben.
Indien u kiest voor sorteren op productsoort, zullen de producten getoond worden in dezelfde volgorde als onze rubrieken (dus van A tot J). Indien u deze optie niet kiest, staan de orderregels in
de volgorde waarin u de producten heeft toegevoegdaan uw order.
Verder kan u hier ook een lijst met adressen aanmaken.

