
1.

INLEIDENDE GIDS
Zoek onderdelen efficiënter op of bestel ze nog sneller met Microcat Market. 

Laten we de hoofdschermen eens bekijken.

VOERTUIG IDENTIFICEREN
Zoek naar een voertuig door het VIN in te voeren in het zoekvenster Voertuig. Blader door de hoofdschermen.

Zoek het voertuig op basis van het 
VIN of een deel van het VIN.

Gebruik de functie  
Voertuigengeschiedenis om snel  
een voertuig opnieuw te laden.

Geef actieve zoekopdrachten weer 
en laad een lopende zoekopdracht 
opnieuw.
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HANDIGE TIPS:
• Klik op het pictogram            om te schakelen tussen de raster- en lijstweergave  
 van de Voertuigindex.

• Klik op het pictogram      om uw instellingen en trainingsmiddelen te openen.
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2.

ONDERDELEN SELECTEREN
Vind snel en nauwkeurig de onderdelen die u zoekt met de intuïtieve zoekopties.  
U kunt op elk gewenst moment onderdelen toevoegen aan uw bestelling en de inhoud  
van uw winkelwagentje weergeven. 

Geef op elk gewenst moment de 
voertuiggegevens weer.

Zoek naar onderdelen op basis van 
onderdeelbeschrijvingen, -nummers 
of -codes.

Gebruik de pictogrammen bij de 
afbeelding om het formaat van 
illustraties of afdrukafbeeldingen  
te wijzigen.

Start een nieuwe zoekopdracht, 
geef uw actieve zoekopdrachten 
weer of bekijk de inhoud van uw 
winkelwagentje.

Gebruik de pictogrammen om naar 
de volgende of vorige afbeelding te 
bladeren.

Klik op het referentienummer  
van een afbeelding om een  
onderdeelgegevenskaart weer te 
geven. Hier hebt u ook de mogelijkheid 
om het onderdeel te bestellen.
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HANDIGE TIPS:
• Klik op het pictogram       om de voertuiggegevens uit- of samen te vouwen.

• Klik op het pictogram       om een stap terug te gaan.
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3.

BESTELLINGEN
Gebruik het Bestellingenscherm om uw bestellingen af te ronden, te verzenden en te traceren. 
Op het tabblad Bestelgegevens kunt u een bestelling weergeven en bewerken. Op het tabblad 
Opgeslagen bestellingen kunt u uw verzonden bestellingen in realtime bijhouden.

Gebruik de navigatiebalk om het 
Bestellingenscherm te openen.

Bekijk en bewerk de bestelling 
op het tabblad Bestelgegevens. 
Traceer uw verzonden bestellingen 
op het tabblad Opgeslagen  
bestellingen.

Klantgegevens bekijken of bewerken 
en inkoopordernummer ingeven.

Bestelling printen, wissen of  
verwijderen.

Sorteer de onderdelen, voeg een 
voertuig toe aan de zoekopdracht 
of start een nieuwe zoekopdracht.

Voeg onderdelen direct toe aan de 
bestelling.

Een bestelling opslaan of bij uw 
dealer plaatsen. 
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HANDIGE TIPS:
• Klik op het pictogram      om een afbeelding van het onderdeel weer te geven.

• Klik op het pictogram      om een item uit de bestelling te verwijderen. 
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BELANGRIJKSTE FUNCTIES

GLOBAAL ZOEKEN
Gebruik de functie Globaal zoeken om te  

zoeken naar onderdeelbeschrijving, -nummer 
of -code zonder een zoektype voor  

onderdelen te selecteren.

U kunt bijvoorbeeld een voertuig identificeren 
op basis van het VIN en in het zoekvenster  

Globaal zoeken de onderdeelbeschrijving of 
het onderdeelnummer ingeven. Druk vervolgens 

op Enter of klik op het pictogram Zoeken.

Probeer het snel uit!

ACTIEVE  
ZOEKOPDRACHTEN

Telkens wanneer u een voertuig identificeert of 
onderdelen bestelt, wordt de zoekopdracht  

opgeslagen in het venster Actieve zoekopdracht.

Zo kunt u van de ene zoekopdracht naar de 
andere gaan zonder dat u een nieuw venster  

in uw browser hoeft te openen.

WINKELWAGENTJE
Ga naar het winkelwagentje voor een  

overzicht van de onderdelen op de bestellijst.

Wijzig het aantal of verwijder items. Klik  
vervolgens op de knop Bestelling afronden  
om naar het Bestellingenscherm te gaan.

Zo bespaart u onnoemelijk veel tijd!


