Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.
Inloggen
Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl
Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien:
Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.
Let op: Alleen bestaande klanten kunnen inloggen op ons portaal.
Wilt u een extra gebruiker aan laten maken? Stuur dan deze gegevens naar verkoop@decromvoirtse.nl.
Wanneer u login gegevens onthouden aan vinkt blijft u ingelogd totdat u via het portaal uitlogt. Als u het portaal afsluit door middel van het sluiten van
de internetbrowser dan blijven u gegevens bewaard.
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Hoofdscherm
Aanmaken nieuwe
offerte/order

Zoeken op referentie

Zoeken op
calculatienummer
Diverse informatie

Aandachtspunten:
1. Status aanvraag geeft aan dat deze nog niet is verstuurd naar onze engine.
2. Status offerte/order geeft aan dat deze verstuurd en verwerkt is door onze
engine.
3. We kunnen bij zowel aanvraag als offerte nog regels toevoegen of wijzigen,
er wordt dat een nieuwe aanvraag/offert gegenereerd.
4. In mijn.cromvoirtse.nl kunnen zowel offerte/orders als orders worden
aangemaakt.

Bij elke kolom kun t u
sorteren en een keuze
maken welke kolommen
u wilt zien

Dubbelklik op een regel om deze te openen

Er kunnen 25 regels op 1 pagina worden weergegeven.
Hier links kunt u naar de volgende pagina gaan. Rechts
ziet u ook het totaal aantal regels.
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Nieuwe offerte/order aanmaken; Uploaden snijfiles
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte/order kunt u kiezen uit de volgende opties:
Uploaden snijfiles – Uploaden buislaserfiles – Handel & zaagwerk – Webcad - Knippen
en knippen & kanten – Handmatig calculeren - Herbestellen
Stap voor stap: Uploaden snijfiles
1. Kies upload tekeningen.
2. Bestanden toevoegen, selecteer daar zowel snijfile als werktekening in PDF. LET
OP: bestanden dienen dezelfde naam te hebben!
3. Selecteer juiste snijmethode/materiaal/dikte/aantal/kanten, dit kan per regel of via de
selectieknop voor alle bestanden.
4. Vul waar nodig een opmerking in.
5. Sluit dit scherm af met opslaan.

Regels verwijderen
Als bestanden zijn
toegevoegd krijgt u
een regel overzicht

Per regel een
opmerking
toevoegen

Regels opslaan
en terugkeren
naar vorige
scherm

Selectieknop

Bij kantwerk
werktekening
toevoegen

Bewerking,
materiaalkeuze,
aantal, kanten.

Status uploaden en
grootte van de
bestanden
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Nieuwe offerte/order aanmaken; Uploaden buislaserfiles
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte/order kunt u kiezen uit de volgende opties:
Upload tekeningen – Uploaden buislaserfiles – Handel & zaagwerk – Webcad - Knippen
en knippen & kanten – Handmatig calculeren - Herbestellen
Stap voor stap: Uploaden buislasersnijden
1. Kies upload tekeningen.
2. Bestanden toevoegen.
3. Selecteer juiste snijmethode/materiaal/dikte/aantal/kanten, dit kan per regel of via de
selectieknop voor alle bestanden.
4. Voeg bij buislasersnijden altijd een werktekening toe via bestanden toevoegen.
5. Vul waar nodig een opmerking in.
6. Sluit dit scherm af met opslaan.
1 of meerdere
bestanden uploaden

Regels verwijderen
Regels opslaan
en terugkeren
naar vorige
scherm

Per regel een
opmerking
toevoegen

Als bestanden zijn
toegevoegd krijgt ue
een regel overzicht

Selectieknop

Altijd
werktekening
toevoegen

Bewerking,
materiaalkeuze,
aantal.

Status uploaden en
grootte van de
bestanden
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Nieuwe offerte/order aanmaken; Webcad
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte/order kunt u kiezen uit de volgende opties:
Uploaden snijfiles – Uploaden buislaserfiles – Webcad – Handel & zaagwerk – Knippen
en knippen & kanten – Handmatig calculeren - Herbestellen
Stap voor stap: Webcad
1. Kies webcad.
2. Selecteer het gewenste product.
3. Voer alle gevraagde parameters in.
4. Sluit dit scherm af met opslaan.
Selecteer hieronder het product

Voer alle parameters in en kies voor opslaan
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Nieuwe offerte/order aanmaken; Handel & zaagwerk
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte/order kunt u kiezen uit de volgende opties:
Uploaden snijfiles – uploaden buislaserfiles - Webcad – Handel & zaagwerk – Knippen
en knippen & kanten – Handmatig calculeren - Herbestellen
Stap voor stap: Handel & zaagwerk
1. Kies Handel & zaagwerk.
2. Selecteer materiaalsoort.
3. Kies hele lengte/ plaat of maatwerk.
4. Geef bij maatwerk de gewenste maten op en eventuele nabewerking.
5. Sluit af met opslaan.
Selecteer hieronder het
gewenste materiaal

Kies voor hele lengte of
maatwerk

Voer de gewenste maten in en
selecteer eventueel een oppervlakte
bewerking
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Nieuwe offerte/order aanmaken; Knippen en knippen & kanten
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte/order kunt u kiezen uit de volgende opties:
Upload snijfiles – Uploaden buislaserfiles - Webcad – Handel & zaagwerk – Knippen en
knippen & kanten – Handmatig calculeren - Herbestellen
Stap voor stap: Knippen en knippen & kanten
1. Kies Knippen en knippen & kanten.
2. Selecteer het gewenste product.
3. Voer alle parameters in.
4. Sluit dit scherm af met opslaan.

Selecteer hieronder het product

Voer alle parameters in en kies voor opslaan
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Nieuwe offerte aanmaken: Handmatig calculeren
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte/order kunt u kiezen uit de volgende opties:
Upload snijfiles – Uploaden buislaserfiles - Webcad – Handel & zaagwerk – Knippen en
knippen & kanten – Handmatig calculeren - Herbestellen
Stap voor stap: handmatig calculeren
5. Kies handmatig calculeren.
6. Selecteer het gewenste product.
7. Voer alle parameters in.
8. Sluit dit scherm af met opslaan.
LET OP; deze functie is alleen geschikt om een prijsindicatie te ontvangen. Producten worden
niet gecontroleerd op maakbaarheid. Bij order dient u altijd de juiste files aan te leveren.

Voer alle parameters in en kies voor opslaan
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Nieuwe offerte/order aanmaken; Herbestellen
Bij het aanmaken van een nieuwe offerte/order kunt u kiezen uit 3 opties:
Upload snijfiles – Uploaden buislaserfiles - Webcad – Handel & zaagwerk – Knippen en
knippen & kanten – Handmatig calculeren - Herbestellen
Stap voor stap: Herbestellen
1. Kies herbestellen.
2. Voer informatie in die je ter beschikking hebt.
3. Kies zoeken of reset van bovenstaande gegevens.
4. Selecteer juiste product in overzicht.
5. Sluit af met afronden kopiëren.

Voer hier de informatie in die je ter beschikking hebt

Afsluiten met afronden kopiëren

Zoeken of reset bovenstaande gegevens

Selecteer 1 regel of alle regels
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Nieuwe offerte/order aanmaken, Aanvullende bewerkingen
Na het uploaden/invoeren van alle informatie kan er per regel een nabewerking worden
toegevoegd.
Stap voor stap: Aanvullende bewerkingen
1. Selecteer 1 of meerdere regels ( Let op; dit kan alleen wanneer het hetzelfde
materiaal betreft).
2. Kies toevoegen en vervolgens bewerking.
3. Voer informatie in.
4. Denk aan de werktekening!
5. Sluit af met opslaan.

Aanvullende bewerkingen

Selecteer bewerking

Informatie m.b.t. de
bewerking
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Nieuwe offerte/order aanmaken; Offerte/order overzicht

Offerte/order
aanvragen

Offerte/order overzicht
In dit overzicht ziet u alle regels die in voorgaande stappen zijn
geselecteerd. U kunt deze regels nu als offerte/order aanvragen. Hiervoor
hoeft u geen regels te selecteren, dit doet u alleen als u regels wilt
verwijderen.
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Offerte/order aanvragen
Offerte/order aanvragen
Wanneer u offerte/order heeft geselecteerd komt u in onderstaande scherm.
Vul in dit veld uw referentie in en vink aan; ik ga akkoord met de
tekeningvoorwaarden.
Vervolgens offerte/order verzenden & sluiten.

Referentie invullen

Akkoord aanvinken

Offerte/order verzenden en
terugkeren naar
hoofdscherm
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Hoofdscherm
Hoofdscherm
De verstuurde offerte/order staat nu bovenaan in het overzicht en heeft de
status: In calculatie.
Als deze de engine heeft doorlopen ontvangt u een offerte/orderbevestiging.
En is de status in dit scherm veranderd in offerte/order.
Melding dat het goed
is verlopen

Zojuist aangevraagde
offerte/order staat bovenaan.
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Foutmeldingen
Foutmeldingen
Wanneer na het aanvragen van de offerte/order deze rood gearceerd in het
hoofdscherm verschijnt, zit er een fout in de aanvraag.
Wanneer u deze calculatie opent krijgt u bij de betreffende regel te zien wat
er mis is.

Rood gearceerd =
fout in aanvraag

Als u deze aanvraag opent
krijgt u bij de betreffende regel
de foutcode
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