Train Service Danckaert

September 2011.

Geachte klant,

Met enige fierheid stellen wij U heden onze nieuwe webshop voor.

In het verleden gaven wij U de mogelijkheid om te bestellen via fax, e-mail en een eenvoudige “vooroorlogs
uitziende” webshop. Dankzij de fijne samenwerking met Akoni (www.akoni.be), kunnen wij U vanaf heden een
zeer professionele doch vooral gebruiksvriendelijke webshop voorstellen.
Bestellen werd nooit zo gemakkelijk!
Wij willen U via deze verder op weg helpen om deze tool makkelijk te kunnen gebruiken.
Even vergelijken met de oude webshop:
Naast elke artikelcode heeft U vanaf heden ook de omschrijving en de basisprijs ex-BTW.
Een afbeelding maakt het kiezen nog makkelijker.
Bij deze gegevens bemerkt U ook of een artikel wel of niet op voorraad is.
Wij gebruiken dezelfde indicatoren als op onze oude webpagina die U de voorraad aangaf.

(De oude webpagina betreffende onze voorraad komt binnenkort te vervallen).
U kan ten allen tijde uw boodschappenlijstje op de webshop laten staan en uw bestelling pas later doorgeven.
De webshop berekent U de waarde van de gewenste goederen.
Bij de bevestiging van uw bestelling kan U een mededeling meegeven: referentie / vakantieregeling / ...
Nadat wij Uw bestelling ontvingen houden wij rekening met de beloofde kortingen bij de facturatie.
Bij het bestellen van een ESU CS1-update kan U in een apart veld het serienummer van de CS1 invullen.
U ontvangt een bevestiging van Uw bestelling in uw mailbox.
Wij verzoeken U om een vlug een kijkje te nemen op onze webshop. Om U te helpen kan U deze steeds zelf
uitproberen tot en met het effectief bestellen. Plaats in dit geval in de mededeling “proefbestelling”. Wij
voeren ze dan natuurlijk niet uit.
Wij hopen dat deze nieuwe tool U zeer nuttig zal zijn en dat U er – zoals in het verleden – veelvuldig gebruik
zult van maken.
Uw oude login gegevens die U tevens toegang gaven tot de beveiligde prijslijsten komen te vervallen. Dit houdt
wel in dat U zich opnieuw moet registreren. Wij verontschuldigen ons voor dit kleine ongemak.

Webshop.
Surf naar www.tsdbvba.be
Maak aub uw taalkeuze.
Klik op “webshop” in de linker kolom of in het middenveld.
Bij uw eerste bezoek van onze webshop, dient u zich aan te “registreren”.

Nadat U op “registreren” heeft geklikt, krijgt U volgend scherm:

Wij verzoeken u vriendelijk alle vakjes te willen invullen. Klik daarna op “registreer”.
Wil als paswoord uw persoonlijke keuze maken van 8 karakters. Aub niet ‘00000000’ of ‘12345678’.
Kies een paswoord dat U makkelijk kan onthouden: telefoonnummer ? 2 x pin-code?
Uw e-mailadres wordt later uw login.
Op dat moment stuurt U automatisch al deze gegevens (met uitzondering van uw paswoord) naar ons door.
Na controle van deze gegevens (voor nieuwe klanten) doen wij een vrijgave (voor bestaande klanten: binnen
de 4 uur). Op dat moment ontvangt U een e-mail (met link) ter bevestiging. Wij verzoeken U op deze link te
willen klikken.
Nu heeft U toegang tot de webshop!
Dit alles is heel wat eenvoudiger dan onze uitleg!

Na de vrijgave surft U terug naar www.tsdbvba.be
Maak aub uw taalkeuze.
Klik op “webshop” in de linker kolom of in het middenveld.

Vul nu uw login (e-mailadres) en uw paswoord in. Bedenk dat alleen u het paswoord kent. Bij verlies van
paswoord bezorgen wij U (via een automatisch systeem) een nieuw paswoord Klik hiervoor op “wachtwoord
vergeten”. U ontvangt dat paswoord via e-mail: wijzig het aub naar het paswoord van uw keuze.
Nadat U ingelogd bent krijgt U dit scherm te zien:

Klik nu aub op het merk van uw keuze.

Voeg in het vakje “aantal” het gewenste aantal in. Klik daarna op het winkelwagentje.
De toevoeging tot uw winkelwagen wordt U als volgt bevestigd:

Daarna kan U verder uw aankopen inbrengen.
Wil U tussendoor stoppen, log dan uit. Uw keuzes worden bewaard tot U terug komt op de webshop.
Eenmaal al uw aankopen genoteerd, kan U de bestelling doorvoren. U klikt daarvoor op “winkelwagen”.
U bekomt volgend scherm:

Indien U o.a. gekozen heeft voor de CS1-update van ESU, kan U daar in een passend scherm ook het
serienummer opgeven. Lees aub het serienummer af “in” de CS1 van Uw klant.

U kan nu nog wijzigingen aanbrengen in uw winkelmand.
Ook hier kan U nakijken wat op voorraad is.

Vul desgevallend uw opmerking (bvb.: rond uw verlof) of uw bestelreferentie in bij ”opmerking klant”.
Bevestig uw bestelling door op ‘bevestig bestelling’ te klikken.

Nadat U dit heeft gedaan, bekomt U volgend scherm:

U ontvangt automatisch van ons een bevestigingsmail.
Indien U dan nog wijzigingen aan Uw bestelling wenst aan te brengen, wil een replay sturen op de
bevestigingsmail.
Wil U nog iets toevoegen, log dan teug in en stuur ons via de webshop de aanvulling.
Normaal gaat binnen de 2 werkdagen uw bestelling op verzending via DPD.
Vragen? Stuur ons aub een e-mail via tsd@tsdbvba.be
Opmerkingen:
In het begin kan het gebeuren dat nog enige prijzen verkeerd zijn. De referentie is wel onze online prijslijsten
die vanaf heden bereikbaar zijn via de webshop.
Mogelijks zit er ook in de voorraad aanduiding nog wel ergens een foutje. Wij verontschuldigen ons hiervoor.
Ontdek U een foutje? Wil ons berichten aub: tsd@tsdbvba.be
Veel werkgenot met deze nieuwe tool.

Met vriendelijke groeten,

Patrick en team.

