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Het scherm Voertuig identificeren is het eerste scherm dat u ziet 
wanneer u inlogt bij de Nissan EPC.

De Nissan EPC, mogelijk gemaakt door Microcat Live, is het ultieme onderdelenverkoopsysteem. Laten we beginnen met de hoofdschermen.

Voertuig zoeken 
In het venster Voertuig zoeken kunt u een voertuig 
zoeken op VIN of modelcode. U kunt ook zoeken 
op basis van een deel van het VIN (laatste acht 
tekens) of op Klantidentificatie.

Zoeken in catalogus 
Met het venster Catalogus zoeken kunt u het  
model en jaar selecteren uit de keuzelijsten.

Onderdelen zoeken 
Met het venster Onderdelen zoeken kunt u een 
onderdeel zoeken met behulp van een aantal  
zoektypes. U kunt ook een onderdeel in alle  
catalogi zoeken.

Voertuigindex
Met het venster Voertuigindex kunt u de modellen 
weergeven en filteren met behulp van een  
grafische of tekstuele weergave.

Nieuwe sessie
Met de link Nieuwe sessie kunt u een nieuwe sessie 
van Microcat Live in uw browser openen.
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VOERTUIG IDENTIFICEREN
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Het scherm Onderdelen selecteren wordt gebruikt om onderdelen te 
vinden, onderdelen aan de Bestellijst toe te voegen en onderdelen naar 
uw Dealer Management Systeem over te brengen.

Voertuig zoeken 
In het venster Voertuig zoeken kunt u een voertuig 
zoeken op VIN of modelcode. U kunt ook zoeken 
op basis van een deel van het VIN (laatste acht 
tekens) of op Klantidentificatie.

Zoeken in catalogus 
Met het venster Catalogus zoeken kunt u het model 
en jaar selecteren uit de keuzelijsten.

Voertuiginformatie 
Wanneer u een zoekopdracht voor een voertuig 
uitvoert, geeft het venster Voertuiginformatie alle 
voor het geselecteerde voertuig relevante informatie 
weer. Als u een zoekopdracht uitvoert met behulp 
van Catalogus zoeken, kunt u uw zoekopdracht 
verfijnen door de belangrijkste kenmerken van  
het voertuig uit de keuzelijsten te selecteren.

Onderdelen zoeken
Met het venster Onderdelen zoeken kunt u een  
onderdeel zoeken met behulp van een aantal  
zoektypes. Wanneer u op onderdeelcode zoekt, 
geeft dan een of meerdere onderdeelcodes in,  
gescheiden door een spatie. Wanneer u op  
beschrijving zoekt, geef dan een of meerdere  
woorden in willekeurige volgorde in.

Grafische index
Met het venster Grafische index kunt u door de 
index navigeren met behulp van een grafische of 
tekstuele weergave. U kunt ook de filterbox gebruiken  
om het aantal secties of zoekresultaten te beperken.
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ONDERDELEN SELECTEREN
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Het Bestellingenscherm wordt gebruikt om uw Bestellijst af te  
ronden, af te drukken of te mailen, of om de Bestellijst naar uw  
Dealer Management Systeem over te brengen.
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Navigatiebalk
Gebruik de navigatiebalk bovenaan het scherm  
om naar het Bestellingenscherm te gaan.

Besteltabbladen
Met de besteltabbladen kunt u uw bestellingen 
bekijken ofnieuwe bestellingen voorbereiden.  
Het tabblad Bestelgeschiedenis geeft alle  
bestellingen en hun bestelstatus weer.

Bestelgegevens
Het tabblad Bestelgegevens geeft informatie 
weer, zoals onderdeelnummers, beschrijvingen en 
hoeveelheden. Bovendien kunt u klantgegevens of 
leveringsgegevens aan een bestelling toevoegen.

Bestelopties
De bestelopties, zoals het prijsniveau of de soort 
bestelling, kunnen worden geselecteerd uit de 
vervolgkeuzelijsten. U kunt ook de prijzen op de 
Bestellijst verbergen.

Knoppen in de bestellijst
Met de knoppen Opslaan, Afdrukken en E-mail  
verzenden kunt u uw bestellijst afsluiten. U kunt  
de bestellijst ook naar uw Dealer Management 
Systeem overbrengen. De statusbalk onder de 
knoppen van de Bestellijst geeft informatie  
weer over uw DMS-verbinding.
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BESTELLINGEN
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KORTE HANDLEIDING

Een aantekening voor deze sectie toevoegen.

Deze sectie aan uw favoriet toevoegen.

De afbeelding afdrukken.

De afbeelding per e-mail verzenden.

De afbeelding in de gewenste richting slepen. 

Onderdelen tonen op basis van het 
voertuig waartoe deze behoren.

De lijst met onderdelen op de bestellijst omdraaien.

Bestellijst opslaan.

Bestellijst wissen.

Bestellijst per e-mail versturen.

Bestellijst afdrukken.

Bestelling verwijderen.

Bestellijst naar uw DMS verplaatsen.

Een niveau teruggaan.

Alle secties in de catalogus in een 
filmstrip-weergave tonen.

Favorieten tonen of verbergen.

Gesplitst scherm weergeven.

Voertuiginformatie laten zien of verbergen.

Klik voor meer filteropties.

Een grafisch beeld van de index weergeven.

Een tekstueel beeld van de index weergeven.

Klantidentificaties laden of verwijderen.

De voertuiginformatie opnieuw instellen.

De voertuiginformatie afdrukken.

De voertuiginformatie per e-mail verzenden.

Een aantekening toevoegen.

Voertuig identificeren

Onderdelen selecteren Bestellingen

Afbeeldingtips
M

K
1752_N

L

Klik op het icoon           om supportbronnen te openen en om uw instellingen aan te passen. 

MEER INFORMATIE
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Beweeg de muis over het informatie-icoon om een handige tip weer te geven.
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SCHERMTIPS


