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Grafisch & MultiMedia Management

Handleiding Portal
U kunt onze portal bereiken via de link: https://login.g3m.nl
U heeft van ons persoonlijke inloggegevens ontvangen om in te loggen.
Na het inloggen, krijgt u het volgende te zien:
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1. Inslag, hier vind u de vooraankondigingen en inslag orders. Als er in ons magazijn iets
opgeslagen wordt, dan zal er altijd een inslag order aangemaakt worden zodat terug te
zien is wanneer er hoeveel opgeslagen is. Ook kunt u hier een vooraankondiging doen van
producten die bij ons geleverd gaan worden.
2. Orders, hier vind u alle (uitslag) orders die in behandeling zijn en/of verzonden zijn na een
afroep/opdracht.
3. Voorraad, hier vind u diverse voorraad informatie per product.
4. Meerdere “klanten”. Als u toegang heeft tot meerdere voorraden dan kunt u hier wisselen
van “klant”.
5. Dit is uw login naam en hier kunt uw profiel vinden, waar u bijvoorbeeld het wachtwoord
kan wijzigen.
Boven de meeste schermen treft u ook een Export knop aan. U kunt de
(gefilterde) lijst exporteren naar CSV en deze in bijvoorbeeld Excel openen.
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Orders
In het overzicht scherm van de orders ziet u de relevante informatie over de orders. U kunt
op een order dubbel klikken om de order te openen en meer informatie in te zien.
In de order staat een tabblad verzendingen, hier kunt u track-en-trace gegevens vinden
indien deze beschikbaar zijn.

Nieuwe order invoeren
Klik links boven op
“nieuw”.
Verplicht in te vullen:
Referentie, LET OP! Deze
moet altijd uniek zijn. Dit
kan dus bijvoorbeeld een
intern ordernummer zijn.
Leverdatum, dit is de
datum waarop wij het gaan
versturen.
Ga naar het tabblad
afleveradres en vul hier
het adres in waar het
afgeleverd moet worden.
Verplicht in te vullen:
Naam
Emailadres
Postcode
Huisnummer
Straat
Plaats
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Onderin het scherm kunt
u de gewenste producten
toevoegen.
1. Klik rechtsonder op
het plusje om een
productregel toe te
voegen.
2. U kunt rechtstreeks
een productnummer
invoeren of via het
2
vergrootglas een
product opzoeken.
Daarna geeft u het aantal in.
3. Nu is de order klaar en kunt u rechtsboven de order opslaan.
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Track-en-Trace
Zoek de order op.
1. Ga onderin naar
het tabblad
“Verzendingen”.
2. Onder “Link” ziet u de
track-en-trace code
staan.
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Wanneer u deze aanklikt,
gaat u automatisch naar
de track en trace van de vervoerder.

Voorraad
Onder het kopje voorraad heeft u 4 keuzes:
1. Actuele
- hier ziet u eenvoudig hoeveel er van een product
staat.
2. Details
- dit is een gedetailleerdere voorraadlijst waar
de partijen van een product opgesplitst zijn,
bijvoorbeeld meerdere pallets.
3. Ontbrekende
- Dit zijn producten die geen voorraad hebben.
4. Onder minimum - Wij kunnen een minimum voorraad aangeven,
op het moment dat de voorraad hier onder komt,
kunt dit zien in deze lijst.
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U kan doormiddel van diverse zoek functies naar producten zoeken.
Wanneer u dubbel klikt op een product ziet u meer informatie, tevens kunt u hier zelf de
minimale voorraad van een product aanpassen en/of opgeven.
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Zoeken
Indien er gezocht moet worden naar een gedeelte van de naam, dan moet u een zogenoemde
wildcard gebruiken.
•
•
•

Bijvoorbeeld u wil zoeken op de plaatsnaam Hendrik-Ido-Ambacht, als u alleen hendrik*
intikt dan krijgt u alles wat begint met hendrik.
Indien u juist op het laatste gedeelte wil zoeken, doet u *ambacht. Dan krijgt u dus alles
wat eindigt op ambacht.
Indien u iets in de gehele naam wil zoeken, plaatst u een * ervoor en erna. Bijvoorbeeld
*drik*. U krijgt dan alles waar drik in voorkomt.

Op deze manier kan u in diverse velden zoeken.

Teksten in orders
Bij een order kan er een zogenoemde tekst worden toegevoegd. Dit betreft extra informatie
voor een specifiek doel. Dit kan een opmerking voor de ontvanger zijn op de pakbon, extra
informatie voor ons als inpakker/verzender, of extra informatie voor de vervoerder.
Wanneer u in de order lijst op een order klikt (selecteert), vind u in het menu bovenaan de
knop “Acties” (1). Hierin kunt u kiezen voor “Aanmaken teksten” (2).
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3. Als een order een “Tekst” bevat, ziet u dit aan de letter A bij de order in de lijst.
Nu krijgt u een scherm waar u een tekst kan toevoegen, u kan meerdere teksten aan 1 order
toevoegen. Bijvoorbeeld 1 relevant voor de ontvanger en 1 andere voor ons als verzender.
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1. Klik op “Toevoegen”.
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Daarna krijgt u een scherm waar u een tekst kan invoeren.
Houd het kort en bondig op 1 regel! Anders vallen straks dingen er vanaf.
3 opties / 3 plekken
Pickbon	Dit komt op onze pickbon waarmee
we de spullen uit het magazijn pakken
en de zending in orde maken. Dit zien
alleen wij.
Pakbon	Informatie voor de ontvanger, staat op
de pakbon die in de zending gaat.
Verzendlabel	Informatie die op het verzendlabel
komt van de vervoerder.
(Helaas niet bij PostNL!)
U kan één of meerdere tegelijk aanvinken. Bijvoorbeeld bepaalde informatie die voor ons
belangrijk is maar ook voor de ontvanger, dan zou u Pickbon en Pakbon beide kunnen
aanvinken en op beide plekken komt dezelfde informatie. Twee voorbeelden:
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1. Klik op opslaan
als u klaar bent.

Voorbeeld van
verzendlabel
Transmission
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Helaas werkt dit niet op de etiketten van PostNL, deze heeft geen extra informatie regels.

Voorbeeld op de pakbon, informatie voor de ontvanger.

Voorbeeld op
de pickbon,
informatie voor
ons als verpakker/
verzender.
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