TOELICHTING WERKING BANDENHOTEL

KENTEKENCONTRACTEN
Na het doorlink en vanuit CTS krijgt u het volgende menuscherm te zien.

Via de button KENTEKENCONTRACTEN krijgt u een overzicht te zien van de kentekencontracten die u
heeft geregistreerd.
HOME > KENTEKENCONTRACTEN

Indien profieldieptes zijn geregistreerd en de kleinste profieldiepte lager is dan de ondergrens,
wordt deze in het rood weergegeven. Als deze net boven de ondergrens ligt, wordt deze
profieldiepte in oranje weergegeven.

WEERGAVE SELECTIE KENTEKENCONTRACTEN
U kunt een selectie maken binnen de contracten door in de blauwe balk op een gewenste kolom te
klikken - bijvoorbeeld merk of locatie- en een filter toe te passen. U dient de extra filter te
bevestigen met <enter>.
HOM E > KENTEKENCO NTRACTEN > SELECTIE

In bovenstaand voorbeeld is een selectiefilter toegepast op locatie en stadium.

AANMAKEN NIEUW KENTEKENCONTRACT
Indien u een nieuw contract wilt aanmaken, kunt u klikken op de

knop.

De geel gearceerde velden binnen het tabblad KENTEKENCONTRACT zijn verplicht. De overige velden
zijn optioneel in te vullen. Het invullen van de tabbladen WINTER- EN ZOMERSET is ook optioneel.
Indien u toch de gegevens per set wenst in te voeren zijn de geel gearceerde velden verplicht in te
vullen.
Indien het contract in Dealer Banden Beheer beheerd wordt, worden deze velden overgenomen uit
Dealer Banden Beheer.
M et de knop Wij zigen wordt de wijziging bevestigd.

WIJZIGEN/VERWIJDEREN KENTEKENCONTRACTEN
Wilt u een contract wijzigen of verwijderen dan selecteert u via de button KENTEKENCONTRAC TEN het
gewenste contract.
Vervolgens kunt u rechts bovenin het scherm het contract wij zigen

of verwijderen

.

BEZORGEN VAN SETS
Via menubutton BEZORGEN / OPHALEN kunnen opdrachten ingegeven worden.

Via de button KENTEKENSETS bezorgen kunt u de sets selecteren die u bezorgd wilt hebben vanuit het
bandenhotel. Kies eerst de bezorgdatum, vink de sets aan die bezorgd moeten worden en kies
eventueel een afwijkend bezorgadres. Deze moet dan wel eerst worden vastgelegd in de
administratie van CBG.

Klik daarna op de button BEVESTIG BEZORGEN

.

OPHALEN VAN SETS
Via de button KENTEKENSETS ophalen kunt u de sets selecteren die u opgehaald wilt hebben bij u.
Kies eerst de ophaaldatum, vink de sets aan die bezorgd moeten worden, selecteer het type band
en kies eventueel een afwijkend ophaaladr es. Deze moet dan wel eerst worden vastgelegd in de
administratie van CBG.

Klik daarna op de button BEVESTIG OPHALEN

.

INZIEN STATUS OPDRACHT
De status van uw opdracht kunt u zien in de kolom statuscode. U kunt een filter toepassen.
Status 1
Status 2

: Opdracht ontvangen.
: Opdracht in uitvoering

Zolang de sets status 1 hebben, kunnen de opdrachten worden verwijderd door te klikken op

Heeft u vragen, mail of bel dan sales@conti. nl / 0342 – 497 888

.

