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[1] Inleiding

•

Middels het nieuwe Luvema® digiorderprogramma kunt u zowel orders als ook offerteaanvragen op uw Pc. invoeren en direct vanuit het digiorderprogramma per email naar
Luvema verzenden. Beschikt u niet over een emailmogelijkheid op uw Pc. dan kunt u desgewenst de door u ingevoerde order of offerteaanvraag op uw printer afdrukken en
vervolgens aan Luvema faxen.

(Om echter optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van het Luvema® digiorderprogramma is het aan te bevelen voor de verzending van uw orders van de emailfunctie
gebruik te maken)

[2] Installatie en ingebruikname

•

udownloadt de meest recente versie van het Luvema® digiorderprogramma van de Luvema® internetsite

•

u downloadt de meest recente versie van het Luvema® artikelbestand van de Luvema® internetsite

•

u vraagt bij Luvema een voor uw firma uniek sleutelbestand aan en installeert dit bestand volgens de instructies welke u bij het bestand van Luvema ontvangen heeft. U kunt dit
bestand via onze internetpagina aanvragen

•

u plaatst de drie bovengenoemde bestanden op een willekeurige door u gewenste locatie (map) op uw harddisk. Vervolgens dubbelklikt u eerst op het bestand
"Luvemadigiorderprogramma.exe". Het Luvema® digiorderprogramma wordt dan op deze locatie op uw harddisk geïnstalleerd. Vervolgens dubbelklikt u op het bestand
"Assortiment.exe". Het Luvema® artikelassortimentsbestand wordt dan op deze locatie op uw harddisk geïnstalleerd. (Zorg dat u over de juiste rechten beschikt om bestanden op
uw harddisk te kunnen aanmaken) Hierna kunt u, door op het bestand "Luvemadigi.exe" te dubbelkikken, het Luvema® digiorderprogramma vanaf deze locatie opstarten. U
kunt nu orders en offerteaanvragen invoeren en per email of fax bij Luvema aanleveren

[3] De eerste keer het Luvema® digiorderprogramma opstarten (de installatie van sub-mappen)

•

Zodra u de eerste keer het Luvema® digiorderprogramma opstart worden er een drietal sub-mappen, tw. "Afbeeldingen", "Orders" en "Verzonden" op uw harddisk aangemaakt.
Het Luvema® digiorderprogramma gebruikt deze mappen om informatie gesorteerd in op te slaan en in te kunnen terugzoeken.

•

In de map "Afbeeldingen" kunnen de Luvema® productafbeeldingen worden geplaatst.

•

In de map "Orders" worden de ingevoerde, nog niet verzonden, orders/offerteaanvragen opgeslagen.

•

In de map "Verzonden" worden de verzonden orders/offerte aanvragen opgeslagen.

(zorg dat u over de juiste rechten beschikt om sub-mappen op uw harddisk te kunnen aanmaken)
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[4] De eerste keer het Luvema® digiorderprogramma opstarten (het scherm)

•

Zodra u de eerste keer het Luvema® digiorderprogramma heeft opgestart en de drie sub-mappen, tw. "Afbeeldingen", "Orders" en "Verzonden" op uw harddisk zijn aangemaakt
komt u in onderstaand scherm.

(doordat u het juiste sleutelbestand heeft geinstalleerd worden de velden welke in onderstaande afbeelding zijn gevuld met "Demo" in uw scherm gevuld met de juiste informatie
betreffende uw firma)
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•

Indien uw firma meerdere vestigingen heeft, kunt u er voor kiezen dat bv. de hoofdvestiging ook voor alle, of een aantal door u opgegeven, nevenvestigingen orders en
offerteaanvragen kan invoeren. U dient dan in het veld "Order voor" de juiste nevenvestiging te kiezen. (Standaard wordt hier, indien het Luvema® digiorderprogramma op de
hoofdvestiging wordt gebruikt, de gegevens van de hoofdvestiging getoond. Indien het Luvema® digiorderprogramma op een nevenvestiging wordt gebruikt, worden de
gegevens van de nevenvestiging getoond.)

•

In het veld "Soort transactie" geeft u aan of u een order of een offerteaanvraag invoert.

•

In het veld "Ordernummer" geeft u uw inkoopordernummer in.

•

In het veld "Referentie" geeft u uw orderreferentie in.

•

Via de button "Bekijk hier de algemene leveringsinformatie" kunt u de algemene leveringsinformatie van Luvema op het scherm laten tonen.

[5] Het notitiescherm

•

Via de button "Notities" komt u in een scherm waarin u meerdere notities kunt invoeren. Zo kunt u in dit scherm aangeven of u een van de standaard levertijd afwijkende
levertijd wenst, of de order op een ander, anders dan het standaard afleveradres, dient te worden afgeleverd, etc.
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[6] Het instellingenscherm

•

Via de button "Instellingen" komt u in een scherm waarin u de, voor verzending van uw order en offerteaanvragen per email, benodigde instellingen dient in te voeren. Zo dient u
in dit scherm;

•

in het veld "eMail gebruiken voor orders en offerte's" aan geven of u van deze functie gebruik wilt maken

•

in het veld "Uw emailadres" het juiste emailadres welke u op de desbetreffende Pc. als standaard emailadres gebruikt in te voeren (in dit voorbeeld naam@uwemailadres.nl)

•

in het veld "SMTP Servernaam" de juiste SMTP Servernaam in te voeren (in dit voorbeeld SBS)

•

in het veld "SMTP Serverpoort" de juiste SMTP Serverpoort in te voeren (in dit voorbeeld 25)

•

in het veld "SMTP Gebruikersnaam" de juiste SMTP gebruikersnaam (indien van toepassing) in te voeren

•

in het veld "SMTP Wachtwoord" het juiste SMTP Wachtwoord (indien van toepassing) in te voeren
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[7] De Luvema® productafbeeldingen installeren en bij invoer op het scherm tonen

•

Nadat u het Luvema® digiorderprogramma voor de eerste keer heeft opgestart, is onder andere de map "Afbeeldingen" aangemaakt. U kunt nu in deze map "Afbeeldingen"
desgewenst de Luvema productafbeeldingen, uit het bestand "productafbeeldingen.exe") plaatsen. Plaats hiertoe het bestand "productafbeeldingen.exe" in
de map "Afbeeldingen" en dubbelklik op dit bestand. De afbeeldingen worden dan op deze locatie op uw harddisk geplaatst. (Zorg dat u over de juiste rechten beschikt om
bestanden op uw harddisk te kunnen aanmaken)

•

U kunt nu zoals in het scherm in het veld "Orderregels" staat aangegeven d.m.v. de tekst "Houd muisknop ingedrukt op Rgl voor afbeelding" het desbetreffende product in een
scherm laten afbeelden. (zie onderstaand scherm waarin als voorbeeld artikel G.4.725 wordt afgebeeld)
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[8] Een order of offerteaanvraag invoeren, begin (het scherm)

•

U komt met de cursor automatisch in het veld om artikelregels voor een order of offerteaanvraag in te voeren, nadat u de velden "Ordernummer" en "Referentie" heeft
ingevoerd. Op het veld waarin u het artikelnummer dient in te voeren kunt u, indien u het artikelnummer kent deze direct invoeren of via de keuzeknop "6" de lijst met
artikelnummers tonen en een artikelnummer uit deze lijst kiezen. Eventuele "klantspecifieke" artikelnummers staan vooraan in de lijst, waarbij aan het artikelnummer een "*" is
toegevoegd. (wilt u artikelnummers op omschrijving opzoeken dan kunt u dat doen via de button "Artikelnummers". In dit scherm worden zowel de algemene artikelnummers als
de klantspecifieke artikelnummers getoond)
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[9] Een artikel zonder specifieke bewerking en zonder extra artikel invoeren (het scherm)

•

Nadat u het artikelnummer heeft ingevoerd (of heeft gekozen) worden de relevante velden "Omschrijving", "Lengte/correctie", "Maat/Uitvoering" gevuld met de voor dit artikel
standaard gegevens. U kunt nu een aantal invoeren en middels de "Tab of Entertoets" op uw toetsenbord naar de volgende regel gaan. U kunt er echter ook voor kiezen om
eerst nog één of meerdere gegevens in de orderregel aan te passen. Zo kunt u, indien nodig, een andere standaard maat kiezen(indien bij het door u gekozen artikel
beschikbaar). (De beschikbare handelslengtematen worden getoont via de button "6" in dat veld). U kunt een andere uitvoering kiezen (indien bij het door u gekozen artikel
beschikbaar). (De beschikbare uitvoeringen worden getoont via de button "6" in dat veld).
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•

Voor het invoeren van maatwerk, i.p.v. handelslengten waardoor u een ander invoerveld in het scherm er bij krijgt om vervolgens de aantallen en maten naast en onder elkaar in
te voeren voor deze orderregel. (zie onderstaand schermvoorbeeld) wijzigt u de waarden "Handelslengte" in het veld "Lengte/correctie" in "Op maat" (de velden "Omschrijving",
"Lengte/correctie", "Maat/Uitvoering" zullen, afhankelijk van de mogelijkheden bij dat artikel automatisch mee veranderen)
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[10] Een artikel met specifieke bewerking invoeren (het scherm)

•

Nadat u het artikelnummer heeft ingevoerd (of heeft gekozen) worden de relevante velden "Omschrijving", "Lengte/correctie", "Maat/Uitvoering" gevuld met de voor dit artikel
standaard gegevens. U kunt nu bij een artikel met één of meerdere specifieke bewerkingen de juiste bewerkingen kiezen en in de order of offerteaanvraag plaatsen via de button
"Zoek bewerking"
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[11] Een artikel met specifieke bewerking en met extra artikel invoeren (het scherm)

•

Nadat u het artikelnummer heeft ingevoerd (of heeft gekozen) worden de relevante velden "Omschrijving", "Lengte/correctie", "Maat/Uitvoering" gevuld met de voor dit artikel
standaard gegevens. U kunt nu bij een artikel met één of meerdere specifieke bewerkingen de juiste bewerkingen kiezen en in de order of offerteaanvraag plaatsen via de button
"Zoek bewerking"

•

Via de button "zoek artikel" kunt u bij een artikel met één of meerdere extra mee te leveren artikelen kiezen en in de order of offerteaanvraag plaatsen
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[12] Een ingevoerde order of offerteaanvraag verzenden en bewaren

•

Via de button "Verzenden en bewaren" wordt de order of offerteaanvraag vanaf uw Pc. via email naar Luvema verzonden.

[13] Een ingevoerde order of offerteaanvraag bewaren

•

Via de button "Bewaren" wordt de order of offerteaanvraag op de Pc. opgeslagen en kan zonodig weer opnieuw worden geopend en bewerkt worden.

[14] Een reeds ingevoerde order of offerteaanvraag (her)openen

•

Via de button "Openen" kunnen de op de Pc. opgeslagen orders en offerteaanvragen opnieuw geopend, bewerkt en zonodig opnieuw verzonden worden. (Denk er bij opnieuw
verzenden aan om een notitie in te voeren zodat duidelijk is waarom de order of offerteaanvraag opnieuw wordt verstuurd. Indien het een order betreft zou deze, zonder dat de
order is voorzien van een notitie 2x uitgevoerd kunnen worden.) (Het programma geeft automatisch een melding indien een order of offerte aanvraag welke reeds eerder is
verzonden opnieuw naar Luvema wordt verstuurd.)

[15] Een reeds ingevoerde order of offerteaanvraag verwijderen

•

Via de button "Verwijderen" kan uit de op de Pc. opgeslagen orders en offerteaanvragen een order of offerteaanvraag verwijderd worden.

[16] Een reeds ingevoerde order of offerteaanvraag afdrukken

•

Via de button "Afdrukken" kunt u de in het scherm geopende order of offerteaanvraag op uw printer afdrukken.
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