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Het scherm Voertuig identificeren is het eerste scherm dat u ziet 
wanneer u inlogt bij Microcat Market.

Microcat Market is het ultieme online onderdelensysteem. Laten we beginnen met de hoofdschermen.

Navigatiebalk 
De navigatiebalk bovenaan het scherm geeft  
toegang tot de 3 hoofdschermen van Microcat 
Market: Voertuig identificeren, Onderdelen  
selecteren, Bestellingen. 

Catalogus zoeken 
In het venster Catalogus zoeken kunt u zoeken op 
type, jaar en catalogus. Selecteer de gewenste 
voertuigkenmerken in de keuzelijsten in het venster 
Voertuiginformatie. 

Voertuigindex 
Met het venster Voertuigindex kunt u de modellen 
weergeven en filteren met behulp van een grafische 
of tekstuele weergave. Nadat u een voertuig hebt 
geselecteerd, kunt u in het venster Voertuiginformatie 
de belangrijkste kenmerken selecteren om efficiënter 
te filteren op onderdelen en de toepassing daarvan.

Voertuig zoeken 
In het venster Voertuig zoeken kunt u een voertuig 
zoeken op VIN. Uw laatste 40 voertuigzoekopdrachten 
worden opgeslagen in de keuzelijst.
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Op het scherm Onderdelen selecteren kunt u afbeeldingen weergeven, 
onderdelen zoeken en deze vervolgens toevoegen aan de bestellijst.

Onderdelen zoeken 
In het venster Onderdelen zoeken kunt u een onderdeel 
zoeken met verschillende typen zoekopdrachten, zoals 
onderdeelbeschrijving of onderdeelnummer. Wanneer 
u op beschrijving zoekt, geef dan een of meerdere 
woorden in willekeurige volgorde in. Selecteer  
vervolgens een onderdeel in de zoekresultaten om 
de gegevens weer te geven of schakel het keuzevakje 
op de onderdeelregel in om het onderdeel aan de 
bestellijst toe te voegen.

Illustratie- en afbeeldingsindex 
In de illustratie- en afbeeldingsindex kunt u onderdelen  
selecteren en bestellen door naar de gewenste 
onderdelen te bladeren. Selecteer het onderdeel in 
de afbeelding en klik op de knop Bestellen om het 
onderdeel aan de bestellijst toe te voegen. 

Onderdeelgegevenskaart 
Wanneer u een onderdeel selecteert in de  
afbeelding, toont de onderdeelgegevenskaart alle 
onderdeelgegevens, zoals het onderdeelnummer, de 
beschrijving en het aantal. Klik op de knop Bestellen 
om het onderdeel toe te voegen aan de bestellijst. 

1

2

3

ONDERDELEN SELECTEREN

1

2

3



Global leaders in parts and service software

Met de Bestellingenschermen kunt u bestellingen opvolgen en naar uw 
dealer verzenden.

BESTELLINGEN
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 Besteltabbladen 
Met de besteltabbladen kunt u uw bestellingen 
bekijken ofnieuwe bestellingen voorbereiden. Het 
tabblad Bestelgeschiedenis geeft alle bestellingen 
en hun bestelstatus weer, zoals In uitvoering en 
Voltooid.

Type verzending 
In de keuzelijst Type verzending kunt u de  
verzendmethode van de bestelling wijzigen.

Onderdelen toevoegen
Met de knop Onderdelen toevoegen kunt u snel en 
eenvoudig een voorraadbestelling samenstellen. 
Dit is handig wanneer u veelgebruikte onderdelen  
of verbruiksartikelen voor de werkplaats  
wilt bestellen.

Knoppen in de bestellijst
Met de knoppen in de bestellijst kunt u uw  
bestellijst bewerken, afdrukken en opslaan.  
Klik op de knop Bestelling plaatsen om de  
bestelling naar uw dealer te verzenden.

Bestelgegevens 
Het tabblad Bestelgegevens geeft informatie weer 
zoals onderdeelnummers, beschrijvingen, voorraad 
en aantallen. Voeg de klantgegevens en het  
inkoopordernummer toe. 
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Voertuig identificeren

Onderdelen selecteren Bestellingen

Afbeeldingtips

De voertuiginformatie opnieuw instellen.

Voertuiginformatie weergeven of verbergen.

Een niveau teruggaan.

Voertuiginformatie weergeven of verbergen.

Grafische weergave van de index weergeven.

Tekstuele weergave van de index weergeven.

De vorige of de volgende afbeelding in de  
catalogus weergeven.

De afbeelding in de gewenste richting slepen.

De afbeelding op werkelijke grootte weergeven.

Voorraaditems aan de bestellijst toevoegen.

Onderdelen tonen op basis van het voertuig  
waartoe deze behoren.

De lijst met onderdelen op de bestellijst omdraaien.

Bestellijst opslaan.

Bestellijst wissen.

Bestellijst afdrukken.

Bestelling verwijderen.

De bestellijst naar uw dealer overbrengen.


