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Handleiding Portal
U kunt onze portal bereiken via de link: https://login.g3m.nl/live
U heeft van ons persoonlijke inloggegevens ontvangen om in te loggen.

U krijgt een login te zien van ons standaard programma, rechts onderin kunt u kiezen voor 
“Portal gebruiker?” waarna het inlog venster krijgt van de portal.

Ter extra beveiliging maken wij gebruik 
van een 2 staps verificatie. Dit houdt 
in dat er een 2e controle plaats vindt 
voor het inloggen buiten een naam en 
wachtwoord, wat het een stuk veiliger 
maakt. Deze methode zal steeds meer 
toegepast gaan worden en is bij de 
meeste mensen ook wel langer bekend 
bij bankieren, iDeal etc.

Hiervoor heeft u een mobiele telefoon 
nodig met een app om de verificatie 
code te ontvangen. Dit kan met 
een zeer eenvoudige gratis app van 
bijvoorbeeld Google: 
Google Authenticator
Maar er zijn ook een tal van andere 
apps die dit kunnen, bijvoorbeeld de 
password manager Keeper.

De eerste keer moet u dit instellen.

Volg de stappen op het scherm.
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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. Hier ziet u alle zendingen, dus niet alle orders, maar alle zendingen (een order kan 
eventueel meerdere zendingen bevatten), bijvoorbeeld bij een backorder.

4. Voorraad, hier vind u diverse voorraad informatie per product.
5. Stuk achtergrond data, deze dient niet gebruikt te worden.
6. Meerdere “klanten”. Als u toegang heeft tot meerdere voorraden dan kunt u hier wisselen 

van “klant”.
7. Dit is uw login naam en hier kunt uw profiel vinden, waar u bijvoorbeeld het wachtwoord 

kan wijzigen, 2FA kan resetten, landingspagina kan aanpassen etc.
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Als u de procedure doorlopen heeft, 
krijgt u bij het inloggen, na het 
ingeven van uw naam en wachtwoord, 
een veld waarin u de gegenereerde 
code moet plaatsen. Deze code wordt 
in de app om de zoveel seconden 
vernieuwd.
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Algemeen

In de meeste vensters treft u een aantal basis knoppen aan.

1. Toevoegen/aanmaken van bijvoorbeeld een order
2. Verwijderen (niet altijd mogelijk, dan is de knop ook niet zichtbaar)
3. Verversen van het scherm waar u op dat moment inzit.
4. Zoeken, verschillend per scherm.
5. Aanpassen van de kolommen in het scherm.
6. Exporteren van de gegevens op het scherm naar CSV (MS Excel).

Openen
De meeste items (orders etc.) zijn te openen door er dubbel op te klikken.

Aanpassen kolommen (5)
Met deze optie kan de lijst in het scherm aangepast worden, overbodige informatie kunt u op 
deze manier uitzetten. Ook wanneer u een export wil maken, kan dit handig zijn.

4 5 61 2 3

Zoeken
Indien er gezocht moet worden naar een gedeelte van de naam of code, 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. Dit is de meest makkelijke manier.

Op deze manier kunt u in diverse velden zoeken.
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Ontvangsten

In dit overzicht ziet u alle ontvangsten staan. Wanneer u een ontvangst opent kunt u zien 
hoeveel er opgeslagen zijn, van welk artikel.

U ziet in het menu ook de optie “aankondigingen”, deze gebruiken wij op dit moment niet.
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Orders

In het overzichtscherm 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.

De belangrijkste informatie op een rij.
1. Wanneer een order een “tekst” bevat, kunt u dit hier zien. Bij dubbel klik op het icoontje, 

opent u de teksten van de order.
2. Nummer: Ons ordernummer
3. Referentie: Uw referentie/ordernummer
4. Ordertype: Wij kennen een aantal ordertypes in ons systeem, dit afhankelijk van het soort 

werk. Over het algemeen STD = Standaard, COL = Collecte en INT = Intern (bijvoorbeeld 
afboeken van voorraad tbv een mailing)

5. Vervoerder en Leverwijze: Hier kunt u de vervoerder van de order zien en op wat voor 
wijze deze geleverd wordt. Bijvoorbeeld: PostNL - AVG is standaard pakket met PostNL. 
PostNL - MAILBOX_POST = zending wat door de brievenbus past. 
(Het pijltje achter het logo is een link naar de track en trace).

6. Status van de order, zolang de order “Ingevoerd” of “Bevestigd” is kan de order nog 
aangepast worden in de portal.

1 2 3 4 5 6
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Orders

Nieuwe order invoeren
Wanneer u bovenin op het “plusje” klikt, kunt u een nieuwe order aanmaken.

1. Vul hier uw ordernummer/referentie in  
(verplicht en uniek)

2. Eventuele extra referentie
3. Hier kunt u eventueel een vervoerder kiezen, dit is 

niet verplicht. Indien u niks invult, zal de vervoerder 
gekozen worden conform de afspraken.

Ga naar het volgende tabblad “Afleveradres”
Vul hier de adresgegevens van het afleveradres in.

LET OP! “Naam extensie” komt achter de “Naam” op het etiket van de vervoerder. Totaal 
van deze velden is erg beperkt en wordt snel afgekapt. Wij adviseren hier geen afdelingen, 
kamernummers etc. in te vullen maar dit soort info via “teksten” te doen.

1. Via het plusje rechtsonder kunt u producten toevoegen.
2. Vul het productnummer in, of zoek via het vergrootglas naar het juiste product.
3. Vul het aantal in die u wil bestellen.

Herhaal de laatste 3 stappen om meerder producten toe te voegen. Wanneer u helemaal klaar 
bent, klikt u op opslaan (4).
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Orders

Wanneer de order opgeslagen is, komt u weer in de order lijst. Indien de order geselecteerd 
is, krijgt u bovenin wat verschillende opties.

Bevestigen
Afhankelijk van de instellingen (verschillend per klant), is de order meteen bevestigd of 
anders staat deze op ingevoerd. Wanneer de order op ingevoerd staat, zal deze nog niet 
beschikbaar zijn voor ons om uit te voeren.
Selecteer de order en klik dan op “Bevestigen” (4).

Andere opties:
1. U kunt de order verwijderen (als deze nog niet in uitvoering is).
2. Teksten toevoegen. (zie volgende pagina)
3. Order kopiëren. Een (oude) order kunt u ook 

kopiëren. Bijvoorbeeld een herhaal order. Alle 
opties zijn gewoon nog aan te passen, het is 
alleen een snelle manier van invoeren zonder 
dat u alle (adres)gegevens en/of producten 
weer hoeft in te vullen. 
Bij het kopieervenster kunt u meteen de 
nieuwe referentie invullen. Daarna zal de 
nieuwe order openen zoals standaard een 
nieuwe order, alleen dan met alles al ingevuld.

4. Bevestigen van de order, hierna kunnen wij 
deze plannen en uitvoeren.

Serienummers
Wij kunnen voor 
bepaalde producten 
een “serienummer” 
registreren bij het 
verwerken. Zo weet 
u welk nummer (wat 
het ook is) bij welke 
order is gebruikt. 

Deze is terug te 
vinden in de order, 
onder het kopje 
“Serienummers”.

1 2 3 4
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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 een order selecteert, klikt u op het tekst icoontje. 

Door op het “plusje” te klikken, kunt u een tekst toevoegen.

1. Vul hier de tekst in, doe dit 
beknopt en in 1 regel zonder 
enters.

2. Pickbon: deze opmerking zien 
wij als inpakker/verzender.

3. Pakbon, komt op de pakbon die 
naar de ontvanger gaat.

4. Deze komt op de verzendlabel, 
dit is tbv de vervoerder 
(bijvoorbeeld mag afgeleverd 
worden bij de buren).  
(Helaas niet bij PostNL!)

Er kunnen meerdere opties tegelijk aangevinkt worden. Na het opslaan zal de tekst te zien 
zijn in het overzicht. Er kunnen meerdere en verschillende teksten toegevoegd worden. 
Bijvoorbeeld een aparte voor het inpakken en een aparte voor op het verzendlabel.
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Voorbeeld van 
verzendlabel 
Transmission 
met een 
opmerking.
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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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Track en Trace

1. In het overzicht van de orders staat een snelkoppeling naar de zendingen.
2. Als u deze aanklikt, gaat u daarvandaan naar de track en trace van de betreffende 

vervoerder.

Andere optie is via de order zelf, open de order.
1. Ga naar verzendingen, hier staan alle zendingen uit deze order.
2. Klik op de link en u gaat naar de track en trace van de betreffende vervoerder.

1

2

Verzendingen

In het hoofdmenu is ook de optie “Verzendingen.
Hier kan er nog sneller alle verzonden pakketten ingezien worden. Wanneer een order daar 
geopend wordt, staat er meteen een track en trace code / link.
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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 of inslag data.

3. Mutaties -  Hierin staan alle mutaties m.b.t. het product, 
dus ook handmatige (tel)correcties 

4. Ontbrekende -  Dit zijn producten die geen of te weinig 
voorraad hebben voor orders.

5. Onder minimum -  Wij kunnen / u kan een minimum voorraad 
aangeven, op het moment dat de voorraad 
hier onder komt, kunt u dit zien in deze lijst.*

Hierboven ziet u een voorbeeld van de actuele voorraad. De kolommen van links naar rechts:
Artikelcode Spreekt voor zich.
Omschrijving De omschrijving van het product zoals deze ook op de pakbon etc. komt.
Artikelgroep  Wij kunnen een artikelgroep aanmaken, dit kan handig zijn als u 

overzichten apart wil inzien of factureren.
Minimum aantal  Dit is het ingestelde minimum aantal waarbij het artikel een 

waarschuwing geeft.
Fysieke voorraad De voorraad die er daadwerkelijk nog is.
Netto verkoopbaar  Dit is voorraad die nog helemaal vrij is. Dit word berekend op basis 

van de Fysieke voorraad min de reserveringen voor orders die wel in 
het systeem zitten maar nog niet uitgevoerd zijn. (en nog wat andere 
factoren)

Aangekondigd Gebruiken wij op dit moment niet.

*  Wij kunnen hier ook een email bericht aan koppelen zodat u een seintje krijgt. Vraag naar de mogelijkheden.
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Wanneer u dubbel klikt op een artikel, krijgt u meer details te zien. Hier kunt u onder andere 
de minimale voorraad zelf aanpassen.
Ook ziet u hoeveel er bijvoorbeeld nog vrij bruikbaar zijn of hoeveel er in orders zijn 
gereserveerd.

Bij de voorraad “details”, ziet u meer gespecificeerd hoeveel voorraad er is. U kunt 
bijvoorbeeld ook de ontvangstdatum zien. Maar ook bijvoorbeeld een verpakkingseenheid zou 
hier kunnen staan (bijvoorbeeld 1 (EUR)opallet (HU) = 1.000 st (SKU)).
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Bij “onder minimum” zijn de producten zichtbaar die onder het ingestelde minimum zijn 
gekomen.
Als “netto verkoopbaar” een negatief getal is, dan is er een tekort voor de orders die in het 
systeem staan.


