Gebruik Wilmink klantportal

Uw nieuwe klantportal en de voordelen van deze portal
Met ons nieuwe klantportal verwachten we u nog beter te kunnen ontzorgen door alle interacties die
u met ons heeft op één centrale plaats aan te bieden.
De centrale plaats waar u uw klantportal kunt vinden is in onze TecDoc en/of Aldoc webshop
waarvan u vast al gebruik maakt.
Indien u nog geen login heeft dan kunt u deze eenvoudig aanvragen. Zie de volgende pagina voor
uitleg en instructies.
In uw klantportal kunt u de volgende zaken doen dan wel inzien:







een retouraanvraag indienen
de status van al uw retouraanvragen inzien
een garantieaanvraag indienen
de status van al uw eerder gedane garantieaanvragen inzien
de verwachte leverdatum van al uw openstaande orderregels inzien
uw openstaande facturen inzien

Hoe log ik in de portal in ?
Als u ingelogd bent in uw Wilmink webshop dan ziet u in het beginscherm in de werkbalk een button
Portal.

Indien u deze button Portal aanklikt komt u direct uit op het onderstaande inlogscherm van uw
klantportal waar u alleen nog uw mailadres en wachtwoord hoeft in te vullen om in te loggen.

Hoe vraag ik een login voor de portal aan?

Indien u nog geen login heeft klikt u op de link Click Heeft u nog geen login klik dan hier.

U gaat dan naar uw e-mailprogramma waarin u verzocht wordt de volgende gegevens in te vullen:
uw klantnummer, klantnaam, naam en telefoonnummer van de contactpersoon en het e-mailadres
waarop u de logingegevens wenst te ontvangen. Indien deze persoon geen inzicht mag hebben in uw
openstaande facturen wilt u dat dan doorgeven.
Mocht u een extra login wensen vult u dan een extra mailadres toe (bv. Voor een medewerker die
wel inzicht mag hebben in uw openstaande facturen).

Na het versturen van de e-mail ontvangt u dezelfde op de volgende dag (afhankelijk van het tijdstip
van versturen van uw e-mail) op het door u in de e-mail ingevulde mailadres uw logingegevens voor
de portal.

Wat te doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?
Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door gebruik te
maken van de link Wachtwoord vergeten? U ontvangt dan in uw mailbox de nieuwe logingegevens.

Beginscherm portal
Als u bent ingelogd in uw klantportal komt u in het onderstaande beginscherm terecht.

Hoe meld ik een nieuwe retourzending aan?
U klikt op Aanvraag retour in het beginscherm van de portal.

U komt nu in het onderstaande scherm terecht waarin u al uw orderregels van de afgelopen 6
maanden ziet.

In dit scherm kunt u door gebruik te maken van een of meerdere van de onderstaande
filtermogelijkheden snel het artikel of artikelen opzoeken die u wenst terug te sturen.
Indien u een waarde in een van de filters heeft ingevuld klikt u dan op filter toepassen. U zult nu al
uw orderregels zien die voldoen aan de in het filter ingevulde waarde.

Indien u de artikelen heeft gevonden die u wilt terugsturen kunt u deze selecteren door een vinkje te
plaatsen aan het begin van de betreffende orderregel(s).

Indien u alle artikelen hebt geselecteerd die u wenst terug te sturen klikt u op de button RMA
aanmaken onderaan de pagina

U komt vervolgens in het volgende scherm terecht waar u het aantal artikelen invult dat u wilt terug
sturen. Tevens verzoeken wij u de reden van uw retourzending in te vullen.
U kunt indien u dat wenst ook een opmerking toevoegen en een extra e-mailadres waarop u de
bevestiging van de retourorder wilt ontvangen.

Na het aanvinken dat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden kunt u door op de knop
Verzenden te drukken uw aanvraag versturen.

U ontvangt van ons een e-mail ter bevestiging dat wij uw retouraanvraag hebben ontvangen in uw
mailbox.
Waar kan ik mijn retourformulier vinden?
U ontvangt uw retourformulier binnen 24 uur na uw aanvraag als een PDF-file in uw portal op de
pagina Status retouraanvragen. Indien u van nachtvervoer gebruik maakt, ontvangt u ook een
barcodelabel.

U dient het retourformulier uit te printen en bij uw retourzending te voegen (en indien u gebruik
maakt van Nachtvervoer dient u het barcodelabel uit te printen en aan de buitenkant van uw zending
te plakken) zodat wij bij ontvangst van uw retourzending het snel en adequaat kunnen verwerken.
Waar kan ik de status van mijn retouraanvragen inzien?
Op de beginpagina vindt u de knop Status retouraanvragen. Als u deze aanklikt kunt u de status van
al u eerder ingediende retouraanvragen zien

U komt vervolgens in het onderstaande scherm waar u al uw retour orderregels ziet en wat de status
per regel is.

Tevens kunt u op deze pagina ook uw eigen retourformulieren inzien en indien uw retour
gefactureerd is kunt u ook de bijbehorende factuur als PDF-file inzien.

Waar en hoe kan ik een garantieaanvraag indienen?
In het beginscherm maakt u de keuze voor Aanvraag garantie.

U komt nu in het onderstaande scherm terecht.

Na het invullen van al uw gegevens, een omschrijving van de klacht en om welke artikelen het gaat
kunt u indien gewenst bestanden als bijlagen toevoegen (bv. foto’s, schaderapport) en daarna kunt u

de garantie aanvraag verzenden. Ook kunt u aangeven of uw de artikelen na ons onderzoek weer
retour wenst te ontvangen.
U dient uw garantieformulier bij uw retourzending toe te voegen. U kunt dit garantieformulier
vinden op de pagina Status garantieaanvragen.

Waar kan ik de status van mijn ingediende garantie aanvragen inzien?
U kunt dit vinden op de pagina Status garantieaanvragen.

U komt nu in het onderstaande scherm terecht.

Per garantieaanvraag kunt u de status zien en wanneer u de garantie hebt ingediend.

U kunt tevens uw eigen garantieformulier inzien en printen. Tevens kunt u uw bijgevoegde bijlagen
van de betreffende garantieaanvraag bekijken.
Daarnaast kunt u ook onze inhoudelijke reactie inzien en indien van toepassing kunt u ook onze
factuur inzien.

Waar kan ik de verwachte leverdatum van mijn openstaande orderregels inzien?
Kiest u dan voor Openstaande inkooporders

U komt vervolgens in het onderstaande scherm terecht.
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U kunt per artikel de orderdatum, uw inkoopnummer, ons verkoopordernummer en het
artikelnummer inzien.

Tevens ziet u per artikel het door u bestelde aantal, het aantal dat door ons reeds is geleverd , het
nog te leveren aantal en de verwachte leverdatum.

Waar en hoe kan ik mijn openstaande facturen inzien?
U maakt de keuze voor openstaande facturen.

U komt nu in het onderstaande scherm uit.

U kunt een kopie factuur uitprinten, u kunt de factuurdatum, het factuurnummer, factuurbedrag, het
betaalde bedrag en het openstaande bedrag inzien.

Ook wordt de vervaldatum per factuur aangegeven en of de factuur is vervallen.

Tot slot
Wij hopen dat wij u middels deze handleiding inzake het grote voordeel voor u van deze portal
hebben kunnen overtuigen dat u onze portal ook gaat gebruiken!
Mocht u nog vragen of suggesties hebben voor verbeteringen aan het klantportal dan kunt u contact
opnemen met accounts.dept@wilminkgroup.com of met uw eigen contactpersoon binnen ons
bedrijf. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op 050-5495270.

