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1 Inloggen
URL

De bestelpagina van IMG Logistics B.V. is te vinden op https://logistics.i-m-g.nl.

Inloggen

Op de openingspagina kan rechtsboven gekozen worden voor de optie “Inloggen”. Klik daarop om
naar de Inlogpagina te gaan.

Voer op de Inlogpagina de toegangsgegevens in (mailadres plus wachtwoord). Er is tevens een
Captcha-controle die zorgt voor beveiliging tegen inloggen door niet-menselijke gebruikers zoals
malware scripts.

Door op “Inloggen” te klikken wordt toegang verkregen tot de bestelpagina van IMG Logistics B.V.
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Wachtwoord vergeten

Indien een gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, dan kan op de link “Wachtwoord vergeten?” (zie
bovenstaand screenshot) geklikt worden. Op het vervolgscherm dient vervolgens een mailadres
ingeven te worden. Indien dit een mailadres van een bestaand account betreft, dan wordt naar dat
adres een mail met een wachtwoord-reset-link gestuurd.
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2 Accountpagina
Inleiding

Na het inloggen verschijnt de Accountpagina. Deze pagina biedt inzicht in de accountgegevens, het
adresboek en de bestellingen. Een samenvatting van deze gegevensgroepen staat op de
Accountpagina, via het menu aan de linkerkant kunnen nadere details voor iedere gegevensgroep
worden opgevraagd.

Accountgegevens

Uw accountgegevens (naam, mailadres en wachtwoord) kunnen worden bekeken en gewijzigd. Dit
proces wijst zichzelf.

Adresboek

In het adresboek kunnen adressen worden beheerd. Voor de bestelpagina van IMG Logistics B.V. is
het enkel van belang dat alle mogelijke afleveradressen van het filiaal geregistreerd zijn. Het hier
geregistreerde factuuradres zal niet worden gebruikt. Om vervuiling te voorkomen is het aan te
raden om het standaard factuuradres gelijk te houden aan het standaard verzendadres.
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Indien er sprake is van meer dan één afleveradres, dan kan dit worden toegevoegd bij de additionele
adresgegevens.

Mijn bestellingen

In dit overzicht staan alle geplaatste bestellingen, aflopend gesorteerd op volgnummer. Details van
iedere bestelling zijn te bekijken via de link “Bestelling bekijken” (zie hoofdstuk 8). Via de link
“Opnieuw bestellen” kunnen de artikelen uit de betreffende bestelling opnieuw in de winkelwagen
geplaatst worden (indien voorradig).
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3 Proces
Met behulp van de bestelpagina van IMG Logistics B.V. kunnen artikelen die in het Centraal Magazijn
van IMG Logistics staan gereserveerd worden.
Het totale proces bestaat uit een paar stappen:
- Artikelen selecteren: uit het totale aanbod van artikelen dienen de door de klant gewenste
artikelen geselecteerd te worden. Hiervoor zijn verschillende selectiemogelijkheden
beschikbaar, welke gebruikt wordt is aan de inschatting van iedere gebruiker. Allereerst kan het
getoonde aanbod gefilterd en gesorteerd worden waarna de artikelen in de winkelwagen
kunnen worden gelegd. Combineer, zo veel mogelijk, alle artikelen van één klantorder in één
bestelling op de bestelpagina.
-

Winkelwagen controleren: voordat de bestelling daadwerkelijk geplaatst wordt dient de inhoud
van de winkelwagen te worden gecontroleerd en zo nodig aangepast. Hiervoor zijn twee
nagenoeg identieke schermen beschikbaar, welke gebruikt wordt is aan de inschatting van
iedere gebruiker.

-

Keuze levermoment: het levermoment van de bestelling dient gekozen te worden voordat de
bestelling definitief kan worden gemaakt. Hiermee maakt de verkoper een keuze uit levering
direct uit voorraad of uit één van de lopende inkooporders.

-

Bestellen: nadat de artikelen zijn geselecteerd, de inhoud van de winkelwagen is gecontroleerd
en het levermoment is gekozen, kan de daadwerkelijke bestelling plaatsvinden. Hierbij dienen
het bezorgadres, de verzendmethode en enkele aanvullende opties geselecteerd en ingevuld te
worden. Er wordt onderscheid gemaakt in twee verzendmethodes: de interne transportronde
(waarbij de artikelen worden afgeleverd op een (aflever)adres van het filiaal) en levering op het
thuisadres van de klant.

Nadat de bestelling definitief gemaakt is wordt deze direct doorgegeven aan IMG Logistics. Ook
wordt de bestelling doorgegeven aan de logistiek service provider, dit gebeurt op het moment dat de
bestelde artikelen fysiek aanwezig zijn in het Centraal Magazijn. Alle details van de geplaatste
bestelling zijn via het Accountscherm van de bestelpagina van IMG Logistics terug te lezen. Deze
gegevens staan ook in een mail die wordt gestuurd naar het mailadres waarmee op de bestelpagina
is ingelogd.
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4 Artikelen selecteren
Start

Om het selectieproces te beginnen dient linksboven in het scherm op de naam van de winkelformule
geklikt te worden. In onderstaand schermvoorbeeld is dat Pronto Wonen. Hierna opent zich de
Categoriepagina.

Winkelwagen-button

In de selectieschermen is rechtsboven steeds een winkelwagen-button zichtbaar. Naast die button
wordt het aantal artikelen dat in de winkelwagen ligt getoond (zodra dat aantal groter is dan 0). Als
op deze winkelwagen-button wordt geklikt dan opent zich de Winkelwagen pop-up (zie hoofdstuk 5)
voor de controle van de inhoud van de winkelwagen.

Categoriepagina
Op de Categoriepagina worden alle artikelen getoond die in het Centraal Magazijn van IMG Logistics
kunnen staan. Het scherm biedt allerlei mogelijkheden om de getoonde artikelen te filteren en
sorteren.

Filteren

sorteren

weergave

bladeren

Op de Categoriepagina wordt inzicht geboden in de hoeveelheid niet toegewezen voorraad, zowel de
direct beschikbare voorraad als de niet toegewezen exemplaren uit lopende inkooporders die nog
onderweg zijn naar het Centraal Magazijn. Wanneer er van een artikel niet toegewezen voorraad
bestaat, dan wordt dat zichtbaar gemaakt met een groen voorraadicoontje. Is er geen niet
toegewezen voorraad aanwezig, dan wordt een rood icoontje getoond. In het schermvoorbeeld
hieronder zijn beide icoontjes weergegeven, van de eettafel is niet toegewezen voorraad aanwezig,
van het trapje niet.
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Door op de Categoriepagina de cursor te plaatsen op de omschrijving
van een artikel wordt meer informatie getoond over de verschillende
levermomenten van het artikel.
In een grijs kader wordt de direct beschikbare voorraad aangegeven en
het aantal niet toegewezen exemplaren van het artikel dat in lopende
inkooporders onderweg is naar het Centraal Magazijn. Per inkooporder
wordt een levermoment en een aantal getoond.
Let op, de getoonde leverweek heeft betrekking op de week waarin, na
bestelling, het artikel naar verwachting bij het verkopende filiaal of bij
de klant wordt afgeleverd! In het schermvoorbeeld hiernaast zijn er dus
bijvoorbeeld 9 exemplaren onderweg die, na bestelling, naar
verwachting zullen worden afgeleverd in week 9 van 2020.

Er zijn verschillende mogelijkheden om vanuit de Categoriepagina artikelen te selecteren en in de
winkelwagen te leggen:
1. De eerste mogelijkheid is door het artikel te selecteren voor een vervolgactie. Beweeg hiertoe
de cursor over het betreffende artikel waardoor er een kader om het artikel zichtbaar wordt met
onderin een aankruisvak en de button “In Winkelwagen”. Klik het aankruisvak aan om het artikel
te selecteren voor een vervolgactie, eventueel voorafgegaan door het invullen van het juiste
aantal.

De vervolgactie, het plaatsen van de geselecteerde artikelen in de winkelwagen, wordt
geïnitieerd met een druk op de blauwe button die zich boven- en onderaan de Categoriepagina
bevindt (naast deze button bevindt zich nog een optie om alle artikelen die op dat moment
zichtbaar zijn op de Categoriepagina in één keer te selecteren voor de vervolgactie).

Met een druk op de button worden de geselecteerde artikelen in de winkelwagen gelegd,
waarna het Tussenscherm wordt getoond.
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2. De tweede mogelijkheid om artikelen in de winkelwagen te leggen is door de cursor over het
betreffende artikel te bewegen waardoor het hierboven beschreven en getoond kader en
bijbehorend aankruisvak en button weer in beeld komen. Het betreffende artikel kan nu direct
de winkelwagen gelegd worden door op de button “In Winkelwagen” te klikken, eventueel
voorafgegaan door het invullen van het juiste aantal. Ook hierna wordt het Tussenscherm
getoond.
3. De derde mogelijkheid om artikelen in de winkelwagen te leggen verloopt via de Productpagina.
Deze wordt geopend door op het betreffende artikel te klikken.

Productpagina
De productpagina van ieder artikel toont alle geregistreerde gegevens (naam, korte omschrijving,
uitgebreide omschrijving, foto(‘s), etc.) van het artikel. Tevens wordt er een overzicht met
gerelateerde artikelen getoond.
Vanaf dit scherm kan het artikel in de winkelwagen gelegd worden door een druk op de button “In
Winkelwagen”, eventueel voorafgegaan door het invullen van het juiste aantal. Gerelateerde
artikelen die op de productpagina zijn aangekruist worden meteen meegenomen en ook in de
winkelwagen gelegd (indien voorradig). Na deze actie wordt het Tussenscherm niet getoond.
Ook de Productpagina geeft inzicht in de actuele niet toegewezen voorraad in het Centraal Magazijn
van IMG Logistics, en de hoeveelheden niet toegewezen exemplaren op lopende inkooporders die
nog onderweg zijn naar het Centraal Magazijn. Dit overzicht staat rechtsboven op de productpagina.
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Tussenscherm
Het Tussenscherm wordt getoond nadat
via de Categoriepagina één of meer
artikelen in de winkelwagen gelegd zijn.
Het scherm toont een overzicht van de
toegevoegde artikelen en biedt verder de
mogelijkheid om naar de Productpagina
te gaan (door op de omschrijving van het
artikel te klikken), door te gaan naar het
Winkelwagenscherm ter controle (“Bekijk
winkelwagen”) of om terug te keren naar
de Categoriepagina (“Ga verder met
winkelen”). Indien binnen een bepaald aantal seconden geen keuze gemaakt wordt, dan wordt
automatisch teruggekeerd naar de Categoriepagina.
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5 Winkelwagen controleren
Twee controleschermen

Er bestaan in principe twee controleschermen: de Winkelwagen pop-up en het Winkelwagenscherm.
In beide schermen kan de inhoud van de winkelwagen gecontroleerd en aangepast worden, voordat
de bestelling definitief wordt geplaatst. Het daadwerkelijk plaatsen van de bestelling kan alleen in
het Winkelwagenscherm nadat ook het levermoment gekozen is.

Winkelwagen pop-up

De Winkelwagen pop-up toont de inhoud van de
winkelwagen. Van alle artikelen die in de
winkelwagen gelegd zijn is de omschrijving, een
foto en het ingegeven aantal zichtbaar.
Door op de foto of omschrijving te klikken wordt
de Productpagina van het betreffende artikel
geopend.
Het aantal exemplaren van ieder artikel in de
winkelwagen kan gewijzigd worden door het
weergegeven aantal te overschrijven en op de
button “Bijwerken” te klikken die automatisch in
beeld verschijnt.

Het artikel kan uit de winkelwagen verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken dat bij
het betreffende artikel getoond wordt.
Door op de button “Bekijk en bewerk winkelwagen” te drukken wordt het Winkelwagenscherm
geopend.

Winkelwagenscherm

Het Winkelwagenscherm biedt alle functionaliteit als de Winkelwagen pop-up, alleen is het scherm
wat ruimer van opzet en kan vanuit dit scherm de bestelling definitief geplaatst worden. Wanneer bij
één of meer artikelen het aantal wordt gewijzigd, dan verschijnt niet, zoals in de Winkelwagen popup, de button “Bijwerken” in beeld. Die bijwerk-functionaliteit wordt in dit scherm geboden door de
permanent zichtbare button “Update Winkelwagen” onderaan de opsomming van de producten. Het
Winkelwagenscherm biedt geen navigatiemogelijkheid naar de Winkelwagen pop-up, andersom is
dat wel het geval.
In het Winkelwagenscherm dient, voordat de bestelling definitief geplaats wordt, het levermoment
gekozen te worden, dit is de volgende stap in het bestelproces (zie hoofdstuk 6).
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6 Kiezen levermoment
Inleiding

In de winkelwagen dient een levermoment geselecteerd te worden voor de totale bestelling

Uitleg

Voor alle artikelen in een bestelling kan maar één levermoment geselecteerd worden, er vinden geen
deelleveringen plaats van een bestelling. Dat betekent dat eerst gekeken wordt naar de verschillende
mogelijke levermomenten van de individuele artikelen uit de bestelling en dat er vervolgens alleen
gekozen kan worden tussen die momenten die voor alle artikelen beschikbaar zijn. Mogelijke
levermomenten zijn direct uit voorraad of vanuit één van de lopende inkooporders die in de
toekomst worden binnengemeld in het Centraal Magazijn.
De verschillende mogelijkheden worden in het Winkelwagenscherm aangeboden via een keuzelijst.

Nadat het levermoment gekozen is kan de bestelling definitief gemaakt worden door op de button
“Ga door naar afrekenen” te klikken.

Geen levermoment beschikbaar
Indien er, door de combinatie van artikelen in de bestelling
en hun verschillende mogelijke aflevermomenten, geen enkel
levermoment beschikbaar is waarop alle artikelen uit
dezelfde bestelling geleverd kunnen worden, dan wordt geen
keuzelijst aangeboden.
In dat geval dient de bestelling in twee of meer
deelbestellingen gesplitst te worden. Hiertoe dient voor
iedere deelbestelling het complete bestelproces zoals
beschreven in dit document doorlopen te worden. Let op: in
een dergelijk geval dient in het tweede afrekenscherm (zie hoofdstuk 7) twee keer hetzelfde
inkoopordernummer ingegeven te worden maar dit kan niet vanwege de controles op uniciteit die in
dat scherm worden uitgevoerd. Voeg in dit geval aan iedere extra deelbestelling, anders dan de
eerste, een volgnummer of letter toe aan het inkoopordernummer om de bestelling te kunnen
opslaan. Dus, indien de bestelling met inkoopordernummer 46064 in twee deelbestellingen gesplitst
moet worden, voer dan bij de eerste deelbestelling het inkoopordernummer 46064 in en bij de
tweede deelbestelling het inkoopordernummer 46064B.
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7 Bestellen
Nadat de artikelen zijn geselecteerd, de inhoud van de winkelwagen is gecontroleerd en het
levermoment is gekozen, kan de daadwerkelijke bestelling plaatsvinden via de twee
afrekenschermen.

Eerste afrekenscherm
Op het eerste afrekenscherm dienen twee keuzes te worden gemaakt: voor het bezorgadres en voor
de verzendmethode.
De voor het filiaal geregistreerde
(aflever)adressen staan in beeld, waarbij het
default-adres oranje omkaderd is, ten teken dat
het geselecteerd is als bezorgadres. Indien er
meer dan één adres is geregistreerd, dan staat
onder alle andere adressen een button met de
tekst “Hier naartoe verzenden”. Door op die
button te klikken wordt het betreffende adres
oranje omkaderd. Op die manier is het juiste
afleveradres te selecteren.
Indien de bestelling moet worden afgeleverd bij
de klant, druk dan op de button “+Adres klant”.
Er verschijnt dan een pop-up waarin de
adresgegevens van de betreffende klant
vastgelegd kunnen worden. Let op: linksonder
staat een aankruisvakje “Opslaan in adresboek”. Het wordt afgeraden dit te gebruiken omdat het
betreffende klantadres dan bij alle vervolgorders (voor andere klanten) steeds in beeld komt.
Adressen die ten onrechte zijn opgeslagen kunnen via de adresboek-optie van het Accountscherm
(zie hoofdstuk 2) worden verwijderd.
Na het opslaan van het klantadres (button “Adres opslaan”) wordt dit automatisch oranje omkaderd,
ten teken dat het geselecteerd is.
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Er zijn twee verzendmethodes:
- De interne transportronde: de
artikelen worden tijdens de
eerstvolgende interne
transportronde afgeleverd op
het geselecteerde
(aflever)adres van het filiaal.
De logistieke serviceprovider
bezorgt met een bepaalde frequentie bestelde artikelen bij de verschillende filialen. Dit
wordt de interne transportronde genoemd.
- Levering thuis adres klant: de logistieke serviceprovider bezorgt de artikelen rechtstreeks op
het adres van de klant. De logistieke serviceprovider maakt hiertoe zelf de leverafspraak in
overleg met de klant.
Welke verzendmethode van toepassing is dient in het scherm geselecteerd te worden. Er vindt geen
controle plaats of het geselecteerde adres (oranje omkaderd) behoort bij de geselecteerde
verzendmethode. Deze controle dient door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden!
Nadat het bezorgadres en de verzendmethode geselecteerd zijn kan vervolgd worden met het
tweede afrekenscherm door op de button “Volgende” te klikken. In het rechter schermdeel is een
overzicht van de bestelling zichtbaar.

Tweede afrekenscherm

In het tweede afrekenscherm dient een aantal
aanvullende opties geselecteerd te worden. Welke
dat zijn is afhankelijk van de gekozen
verzendmethode. Sommige keuzes kunnen van
invloed zijn op de bezorgkosten.
-

-

-

De etage vergoeding is enkel van toepassing bij
levering aan het thuis adres van de klant. Hier
kan gekozen worden voor levering op de eerste
of tweede etage, waarbij geen lift aanwezig is,
levering op iedere willekeurige etage waarbij
wel een lift aanwezig is of levering met
gebruikmaking van een verhuislift.
De toeslag servicebezorging is enkel van
toepassing bij levering aan het thuis adres van
de klant. Indien voor een servicebezorging
wordt gekozen, dan zal de chauffeur die de
artikelen levert deze ontdoen van het
verpakkingsmateriaal, het
verpakkingsmateriaal mee retour nemen en eenvoudige montagewerkzaamheden (tafelpoten
indraaien, handvaten bevestigen, etc.) uitvoeren.
Het nummer van de inkoop opdracht dient altijd te worden ingevuld. Dit is de referentie aan de
inkooporder uit het eigen systeem. Vul hier enkel het inkoopordernummer in (maximaal 11
posities), voor het invullen van de commissienaam is elders ruimte. Het ingevoerde nummer
moet uniek zijn en mag dus niet twee keer worden doorgegeven. Indien een klant meer dan één
artikel bestelt, verzamel deze dan in de winkelwagen en doorloop hiermee één keer deze
afrekenschermen. Wanneer het inkoopordernummer toch voor een tweede keer ingevoerd
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-

-

wordt, dan zal de orderinvoer worden geblokkeerd. Indien de bestelling toch geplaatst moet
worden, voeg dan zelf een volgnummer toe aan het ingegeven inkoopordernummer.
Het remboursbedrag is enkel van toepassing bij levering aan het thuis adres van de klant. Vul
hier het bedrag in dat de chauffeur nog bij de klant moet incasseren bij aflevering van de
artikelen.
Let op: Er kan bij de chauffeur alleen gepind worden.
De commissienaam van de order dient altijd te worden ingevuld. Dit is een nadere referentie
aan de inkooporder uit het eigen systeem. Vermijd hierbij het gebruik van bijzondere leestekens
zoals !, @, #, $, %, ^, &, *, <, >, ?, {, }, +, -, =, / en \.
Optioneel kunnen er afleverinstructies worden ingevuld die op de collisticker worden afgedrukt.
Er is in dit invoerveld ruimte voor heel veel tekst (het veld kan desgewenst groter gemaakt
worden door de rechteronderhoek van het veld te verslepen), enkel de eerste 250 tekens
worden op de sticker afgedrukt.

Nadat de aanvullende opties gekozen en ingevuld zijn kan de bestelling definitief gemaakt worden
door op de button “Plaats bestelling” te klikken. In het rechter schermdeel is wederom een overzicht
van de bestelling zichtbaar, aangevuld met het gekozen bezorgadres en de gekozen
verzendmethode.
Nadat op de button geklikt is, wordt de bestelling direct doorgegeven naar IMG Logistics. Ook
wordt de bestelling doorgegeven aan de logistiek service provider, dit gebeurt op het moment dat
de bestelde artikelen fysiek bij het Centraal Magazijn aanwezig zijn. De bestelling is daarmee direct
definitief!

Speciale bezorgzones

Er zijn enkele speciale bezorgzones van toepassing. Hierop wordt in de bestelpagina van IMG
Logistics niet gecontroleerd! De keuze voor deze zones kan van invloed zijn op de bezorgkosten.
Of een afleveradres tot een bepaalde speciale bezorgzone behoort is afhankelijk van de postcode van
dat adres.
Speciale bezorgzone
Waddeneilanden (Nederland)
België zone 1
België zone 2
Duitsland zone 1

Postcode begint met
1790 t/m 1797; 8881 t/m 8897; 8899; 9161 t/m 9164; 9166
20 t/m 29; 35; 36; 39; 91
10 t/m 19; 30 t/m 34; 37; 38; 40 t/m 53; 66; 69; 90; 92 t/m 94
40 t/m 42; 44 t/m 50; 52

Op adressen die niet binnen Nederland en niet binnen de hierboven gespecificeerde speciale
bezorgzones liggen kan niet worden bezorgd!
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8 Overzicht bestelling
Nadat de bestelling definitief gemaakt is wordt deze direct doorgegeven aan IMG Logistics. Ook
wordt de bestelling doorgegeven aan de logistiek service provider, dit gebeurt op het moment dat de
bestelde artikelen fysiek bij het Centraal Magazijn aanwezig zijn. Tevens wordt er een mail gestuurd
naar het mailadres waarmee is ingelogd op de bestelpagina van IMG Logistics. In de mail staat alle
informatie over de geplaatste bestelling. Deze detailinformatie is ook op te roepen vanuit de recente
orders- en mijn bestellingen-optie van het Accountscherm (zie hoofdstuk 2). Het overzicht ziet
ongeveer (mail en scherm zijn licht afwijkend van elkaar) er als volgt uit:
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