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1   Retourmelding	  e-‐mail	  
Zodra	  een	  retouropdracht	  is	  aangemeld	  bij	  de	  leverancier,	  krijgt	  de	  aanmelder	  een	  e-‐mail	  bericht	  van	  
NE	  DistriService.	  In	  deze	  e-‐mail	  staat:	  het	  referentienummer	  van	  de	  retourzending	  (1),	  een	  hyperlink	  
naar	  het	  retourenportaal	  webpagina	  (2),	  een	  hyperlink	  naar	  het	  leverschema	  van	  NE	  DistriService	  (3)	  
en	  instructie	  voor	  het	  aanpassen	  van	  het	  e-‐mailadres	  (4).	  Zie	  afbeelding	  1	  Retourmelding	  e-‐mail.	  

	  

Deze	  handleiding	  beschrijft	  het	  proces	  na	  het	  volgen	  van	  de	  hyperlink	  voor	  het	  retourenportaal	  
webpagina:	  “Controleren	  en	  bevestigen	  zending...”.	  

Deze	  eerste	  webpagina	  op	  de	  retourenportaal	  geeft	  het	  volgende	  weer:	  verpakkingseisen	  NE	  
DistriService,	  eventuele	  aanvullende	  eisen	  vanuit	  de	  leverancier,	  adresgegevens,	  laad-‐	  en	  losdatum,	  
referenties	  en	  gegevens	  colli.	  Hoofdstuk	  2	  beschrijft	  de	  tabellen	  en	  de	  mogelijke	  acties	  op	  deze	  
pagina.	  

De	  tweede	  pagina	  bestaat	  uit	  een	  bevestigingspagina	  voor	  een	  controle	  van	  de	  ingevoerde	  gegevens.	  
Hoofdstuk	  3	  beschrijft	  de	  tabellen	  en	  de	  mogelijke	  acties	  op	  deze	  pagina.	  

Hoofdstuk	  4	  beschrijft	  de	  bevestiging	  en	  de	  mogelijkheid	  voor	  het	  printen	  van	  de	  barcodestickers	  op	  
de	  derde	  en	  laatste	  pagina.	  	  

	  

	   	  

Afbeelding	  1:	  Retourmelding	  e-‐mail	  
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2   Startpagina	  
De	  startpagina	  van	  de	  retourenportaal	  heeft	  als	  doel	  om	  de	  juiste	  gegevens	  over	  de	  retourzending	  te	  
bepalen.	  Daarnaast	  geeft	  het	  een	  instructie	  over	  de	  juiste	  methode	  voor	  het	  verpakken	  van	  de	  collo.	  
Zie	  afbeelding	  2:	  Startpagina	  retourenportaal.	  	  

	  

Afbeelding	  2:	  Startpagina	  retourenportaal	  

   Verpakkingseisen	  NE	  DistriService	  
Voor	  het	  schadevrij	  vervoeren	  van	  de	  retourzending	  dient	  de	  collo	  op	  de	  juiste	  wijze	  worden	  verpakt.	  
De	  verpakkingseisen	  bestaan	  uit	  eisen	  vanuit	  NE	  DistriService	  en	  eventueel	  extra	  eisen	  vanuit	  de	  
leverancier.	  De	  verpakkingseisen	  vanuit	  NE	  DistriService	  zijn	  voor	  NE	  DistriService	  voldoende	  om	  de	  
collo	  schadevrij	  naar	  het	  losadres	  te	  vervoeren.	  	  



HANDLEIDING	  RETOURENPORTAAL	   Versie	  1.0,	  mei	  2016	  

Pagina	  5	  van	  10	  
	  	  

Hierbij	  is	  het	  essentieel	  dat	  de	  oude	  barcode	  bij	  het	  hergebruik	  van	  de	  verpakking	  niet	  meer	  te	  
scannen	  is	  (1)	  en	  de	  sticker	  op	  de	  juiste	  plaats	  wordt	  geplakt	  (2).	  Zie	  afbeelding	  3	  verpakkingseisen	  
NE	  DistriService	  op	  de	  volgende	  pagina.	  

	  

Afbeelding	  3:	  Verpakkingseisen	  NE	  DistriService	  

   Verpakkingseisen	  vanuit	  leverancier	  
Naast	  de	  verpakkingseisen	  vanuit	  NE	  DistriService,	  kan	  een	  leverancier	  ook	  nog	  aanvullende	  
verpakkingseisen	  hebben.	  De	  verpakkingseisen	  vanuit	  de	  leverancier	  staan	  onder	  de	  
verpakkingseisen	  vanuit	  NE	  DistriService.	  Zie	  afbeelding	  4:	  Aanvullende	  verpakkingseisen	  leverancier.	  

	  

Afbeelding	  4:	  Aanvullende	  verpakkingseisen	  leverancier	  
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   Adresgegevens	  
De	  volgende	  tabel	  geeft	  het	  laad-‐en	  losadres	  weer.	  Deze	  gegevens	  zijn	  in	  de	  retourenportaal	  niet	  aan	  
te	  passen,	  want	  de	  gegevens	  zijn	  met	  de	  aanmelding	  van	  de	  opdracht	  bij	  de	  leverancier	  al	  bepaald.	  
De	  gegevens	  dienen	  door	  de	  gebruiker	  te	  worden	  gecontroleerd.	  Zie	  afbeelding	  5	  adresgegevens.	  

   Laad-‐en	  losdatum	  bepalen	  
Daarnaast	  is	  er	  een	  mogelijkheid	  om	  de	  laaddatum	  te	  bepalen	  (3).	  Deze	  laaddatum	  sluit	  aan	  op	  het	  
leverschema	  van	  NE	  DistriService.	  Vervolgens	  wordt	  de	  losdatum	  automatisch	  bepaald	  (4).	  

Voor	  het	  bepalen	  van	  de	  laaddatum	  klikt	  de	  gebruiker	  op	  de	  datum.	  Er	  verschijnt	  een	  ‘drop	  down’	  
menu	  met	  laaddatum	  mogelijkheden.	  De	  gebruiker	  kiest	  zelf	  een	  passende	  datum.	  Zie	  afbeelding	  6:	  
bepalen	  laaddatum.	  

	  

Afbeelding	  6:	  Bepalen	  laaddatum	  

   Referenties	  
De	  volgende	  tabel	  geeft	  de	  referenties	  van	  de	  zending	  weer.	  Hierbij	  is	  het	  eerste	  nummer	  de	  
referentie	  van	  de	  leverancier.	  Daarnaast	  geeft	  het	  de	  opgegeven	  referenties	  weer	  die	  bij	  de	  
aanmelding	  zijn	  bepaald.	  Zie	  afbeelding	  7:	  Referenties.	  

	  

Afbeelding	  7:	  Referenties	  

Afbeelding	  5:	  Adresgegevens	  
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   Collo	  gegevens	  
De	  volgende	  tabel	  geeft	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  gegevens	  van	  de	  collo	  aan	  te	  geven	  of	  aan	  te	  passen.	  
Zie	  afbeelding	  8:	  Collo	  gegevens.	  U	  hebt	  de	  volgende	  mogelijkheden:	  

•   Toevoegen	  van	  een	  collo	  met	  de	  knop:	   	  
v   Bij	  sommige	  leveranciers	  is	  deze	  optie	  niet	  beschikbaar,	  neem	  bij	  vragen	  contact	  op	  

met	  de	  betreffende	  leverancier.	  

•   Verwijderen	  van	  een	  collo	  met	  de	  knop:	   	  

•   Wijzigen	  van	  een	  collo	  met	  de	  knop:	   	  

Zodra	  de	  gebruiker	  klikt	  op	  de	  knop	  voor	  het	  wijzigen	  van	  een	  collo,	  geeft	  het	  systeem	  de	  volgende	  
tabel	  weer.	  Zie	  afbeelding	  9:	  Goederen	  toevoegen.	  

In	  deze	  tabel	  kunt	  u	  het	  volgende	  aanpassen:	  

1.   Het	  aantal	  colli.	  
2.   De	  colli	  eenheid.	  
3.   Een	  omschrijving.	  
4.   Het	  totaalgewicht	  van	  de	  colli.	  

De	  knop	   	  annuleert	  de	  aangepast	  gegevens.	  De	  knop	   	  slaat	  de	  gegevens	  
op.	  Na	  het	  opslaan	  ziet	  u	  het	  effect	  in	  de	  tabel.	  

Als	  alle	  gegevens	  correct	  zijn,	  klikt	  de	  gebruiker	  op	  de	  knop	   .	  Deze	  knop	  leidt	  de	  
gebruiker	  naar	  de	  bevestigingspagina.	  De	  bevestigingspagina	  geeft	  de	  gegevens	  over	  de	  
retourzending	  weer	  zoals	  ingevuld	  ter	  controle.	  Zie	  hoofdstuk	  3	  voor	  een	  beschrijving	  van	  de	  tabellen	  
en	  de	  mogelijke	  acties.	  

	   	  

Afbeelding	  8:	  Collo	  gegevens	  

Afbeelding	  9:	  Goederen	  toevoegen	  
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3   Bevestigingspagina	  
Dit	  hoofdstuk	  beschrijft	  de	  bevestigingspagina,	  zie	  afbeelding	  10:	  Bevestigingspagina.	  Het	  doel	  van	  de	  
bevestigingspagina	  is	  een	  middel	  te	  bieden	  ter	  controle	  over	  de	  ingevoerde	  gegevens.	  

	  

Afbeelding	  10:	  Bevestigingspagina	  

   Laad-‐en	  losadres	  
Zoals	  op	  startpagina	  geeft	  het	  laad-‐en	  losadres	  de	  adresgegevens	  weer	  die	  bij	  aanmelding	  van	  de	  
retourzending	  zijn	  opgegeven.	  

   	  Ophaaldatum	  
De	  ophaaldatum	  heeft	  de	  gebruiker	  aangegeven	  op	  de	  startpagina.	  Hier	  staat	  nu	  nog	  “Let	  op:	  
zending	  onbevestigd”.	  Dit	  betekent	  dat	  laaddatum	  nu	  nog	  mogelijk	  is	  om	  te	  aan	  te	  passen.	  Zie	  
paragraaf	  3.5.	  

   Referenties	  
Zoals	  op	  de	  startpagina	  staan	  hier	  de	  referenties	  voor	  de	  retourzending.	  De	  referenties	  zijn	  wederom	  
niet	  aan	  te	  passen.	  

   Goederen	  
De	  tabel	  goederen	  geeft	  de	  gegevens	  over	  de	  colli	  weer.	  De	  bevestigingspagina	  toont	  ook	  de	  barcode	  
per	  collo.	  De	  barcode	  is	  opgegeven	  vanuit	  de	  leverancier.	  

   Zending	  bevestigen.	  
Zodra	  de	  gebruiker	  alle	  gegevens	  heeft	  gecontroleerd,	  kan	  de	  
gebruiker	  de	  retourzending	  bevestigen	  met	  de	  knop	  	  

Let	  op:	  Zodra	  de	  gebruiker	  op	  deze	  klopt	  klikt,	  is	  het	  niet	  meer	  mogelijk	  om	  de	  retourzending	  te	  
wijzigen.	  	  

	   	  



HANDLEIDING	  RETOURENPORTAAL	   Versie	  1.0,	  mei	  2016	  

Pagina	  9	  van	  10	  
	  	  

	  

Met	  de	  knop	   	   keert	  de	  gebruiker	  terug	  naar	  de	  startpagina	  van	  de	  
retourenportaal.	  Hier	  kan	  de	  gebruiker	  onjuiste	  gegevens	  aanpassen,	  zie	  hoofdstuk	  2.	  

Nadat	  de	  gegevens	  juist	  zijn	  en	  de	  zending	  is	  bevestigd,	  verandert	  de	  pagina	  en	  wordt	  een	  nieuw	  
tabblad	  geopend	  met	  de	  (barcode)stickers.	  

Het	  volgende	  hoofdstuk	  beschrijft	  de	  werking	  van	  de	  bevestiging	  en	  het	  printen	  van	  de	  stickers.	  
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4   Bevestiging	  en	  printen	  stickers	  
Zodra	  een	  retourzending	  is	  bevestigd,	  verandert	  de	  pagina.	  Hierbij	  wordt	  de	  laaddatum	  en	  de	  
retourzending	  bevestigd.	  Zie	  afbeelding	  11:	  Bevestiging.

	  

Afbeelding	  11:	  Bevestiging	  

Daarnaast	  opent	  de	  webpagina	  een	  nieuw	  tabblad	  in	  de	  browser.	  Hier	  wordt	  de	  barcode	  
weergegeven.	  Zie	  afbeelding	  12:	  Stickers.	  

	  

Afbeelding	  12:	  Stickers	  

Ook	  is	  er	  een	  mogelijkheid	  om	  opnieuw	  de	  stickers	  weer	  te	  
geven.	  Klik	  hiervoor	  op	  de	  knop:	  	  

Print	  de	  stickers	  uit	  via	  de	  browser	  en	  plak	  de	  stickers	  op	  de	  juiste	  manier	  volgens	  de	  
verpakkingseisen	  op	  de	  collo	  (paragraaf	  2.1	  en	  2.2).	  

Bij	  vragen	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  de	  planning	  via	  het	  telefoonnummer:	  0341-‐257605	  of	  stuur	  
een	  e-‐mail	  naar	  planning@ne.nl	  


