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1 Hartelijk welkom bij Mercedes-Benz WebParts
Wij verheugen ons dat u gebruikt maakt van de uitgebreide mogelijkheden van
Mercedes-Benz WebParts. Met WebParts biedt de Mercedes-Benz partner van uw keuze u de
mogelijkheid om ongecompliceerd en comfortabel via internet Mercedes-Benz originele
onderdelen te kopen.
Het onderhavige handboek geeft uitleg van de belangrijkste stappen bij het bestellen van
Mercedes-Benz originele onderdelen. Bovendien helpt het handboek u om alle functies van
WebParts te gebruiken en optimaal met WebParts te kunnen werken. Wij adviseren u om
voordat u echt begint eerst een paar minuten de tijd te nemen om uzelf een overzicht te
verschaffen van alle functies van WebParts. U zult zien: Het bestellen van Mercedes-Benz
originele onderdelen was nog nooit zo eenvoudig.

1.1 Uw voordelen in een oogopslag
Mercedes-Benz originele onderdelen: Een onderdeel van uw succes
Mercedes-Benz originele onderdelen worden speciaal voor het desbetreffende voertuig
ontwikkeld, geproduceerd en getest. Naast de hoge materiaal- en afwerkingskwaliteit
imponeren de onderdelen met hun duurzaamheid, betrouwbaarheid, pasnauwkeurigheid en
rendabiliteit.
Kort: Mercedes-Benz originele onderdelen zijn kwalitatief hoogwaardige producten waar u en
uw klanten altijd op kunnen vertrouwen.

Direct selecteren en zonder problemen 24 uur per dag bestellen
Ongeacht of u Mercedes-Benz originele onderdelen, originele ruilonderdelen of originele
accessoires nodig heeft: Met WebParts kunt u uw bestelling opgeven wanneer u tijd heeft.
En u kunt direct vanuit uw werkplaats bestellen. 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Daarnaast heeft u bij WebParts toegang tot de volledig geïntegreerde elektronische
onderdelencatalogus (Web-EPC).

Grote en transparante beschikbaarheid van onderdelen
Uw Mercedes-Benz partner en ons logistieke netwerk zorgen samen voor een ongekende
onderdelenbeschikbaarheid.
Met WebParts heeft u bovendien de mogelijkheid om op elk gewenst moment informatie op
te vragen over de beschikbaarheid en de verwachte leveringsdatum.

Minder moeite, meer overzicht en planbare kosten
WebParts biedt een optimaal overzicht van de reeds geplaatste en geplande bestellingen en
geeft u de mogelijkheid om uw besteltemplates voor regelmatig benodigde onderdelen
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steeds opnieuw te gebruiken. Beide besparen tijd en optimaliseren het overzicht in uw
bestellingen.
Bovendien geeft WebParts de individuele condities weer die u met uw Mercedes-Benz
partner bent overeengekomen. Behalve de bruto prijzen worden ook kortingen en
nettoprijzen direct getoond. Dat verbetert de prijstransparantie en de bestelzekerheid en
maakt kosten beter planbaar. Met WebParts houdt u altijd stevig grip op de kosten van
onderdelen.

Profiteren van verkoopacties
WebParts biedt u de mogelijkheid om op elk moment van de dag te profiteren van actuele
verkoopacties. Informeer naar speciale verkoopprijzen en kortingen en profiteer niet alleen
van de voordelen van Mercedes-Benz originele onderdelen, maar ook van aantrekkelijke
catalogusprijzen.

1.2 Van de bestelling tot de levering – zo werkt het
De bestelling van Mercedes-Benz originele onderdelen via WebParts bestaat uit twee delen:
Enerzijds is er uw bestelling als WebParts klant en anderzijds de bewerking en uitvoering van
uw bestelling door uw Mercedes-Benz partner.
Als klant bepaalt u zelfstandig wat u wenst te bestellen, bijv. in de volledig geïntegreerde
elektronische onderdelencatalogus (Web-EPC). Met een druk op de knop plaatst u de
afzonderlijke artikelen direct in uw WebParts winkelmandje.
U kunt niet alleen op de Web-EPC zoeken naar de benodigde onderdelen, maar de
onderdeelnummers die u kent ook direct in het winkelmandje leggen of één van uw
persoonlijke besteltemplates gebruiken.
Uw klantspecifieke prijzen en informatie over beschikbaarheid worden daarbij steeds zowel
in het winkelmandje als ook in de volledig geïntegreerde Web-EPC getoond.
Met een druk op de knop verzendt u de volledige inhoud van uw winkelmandje of de
geselecteerde artikelen als bestelling naar uw Mercedes-Benz partner. Samen met de
bestelling ontvangt deze een bericht dat er een nieuwe bestelling is ontvangen.
Na ontvangst van de bestelling voert uw Mercedes-Benz partner de bestelling uit en u krijgt
de bestelde onderdelen geleverd of u kunt deze afhalen. De status van uw bestelling
("besteld", "bevestigd", "geannuleerd", "uitgevoerd") kunt u altijd in het besteloverzicht
opvragen.
WebParts heeft geen invloed op de betaling van de onderdelen en de ontvangst van de
factuur. Deze worden geregeld in de overeenkomst die met uw Mercedes-Benz partner is
gesloten.
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1.3 In vier stappen naar Mercedes-Benz originele onderdelen

Op WebParts inloggen

Onderdelen in het winkelmandje leggen
Onderdelen zoeken
in elektronische
onderdelencatalogus
- EPC

Handmatig
onderdelen
toevoegen

Persoonlijke
besteltemplates

Tijdelijke actieaanbiedingen

Kopgegevens voor de bestelling invullen

Bestelgegevens controleren en bestelling
plaatsen
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2 Eerste stappen in WebParts
Voordat u delen van Mercedes-Benz WebParts gaat gebruiken die aanvankelijk moeilijk
kunnen zijn, willen wij u eerst vertrouwd maken met de technische eisen van het systeem en
u een algemeen overzicht geven van de structuur en de instellingen van de applicatie.

2.1 Technische eisen
Mercedes-Benz WebParts is een webgebaseerde applicatie die
internetverbindingen communiceert met een centrale applicatieserver.

via

beveiligde

Voor een storingsvrij gebruik van het systeem moet in uw onderneming aan de volgende
eisen worden voldaan:

Besturingssysteem/browser
•

PC met Microsoft Windows (XP+) in combinatie met Internet Explorer* 8+,
Firefox 22+ of Chrome 28+

•

Apple Mac met OS X (10.7+) in combinatie met Safari 6+

•

10" tablets met Android (4.1+) in combinatie met Chrome of Firefox

•

10" iPads met iOS (6+) in combinatie met Safari

•

Het gebruik van cookies moet zijn toegestaan.

•

De uitvoering van JavaScript in de browser moet zijn geactiveerd.

•

Het openen van pop-upvensters moet zijn toegestaan.

•

WebParts is niet geschikt om parallel mee te werken in meerdere vensters of
tabbladen. Als u desondanks tijdens een WebParts sessie meerdere vensters of
tabbladen gebruikt, kan dat onverwachte fouten veroorzaken.

* Met de nog steeds gebruikte versie 8 van Internet Explorer kunt u alle basisfuncties
van WebParts gebruiken. U zult echter beperkingen bij de weergave op de koop toe
moeten nemen. Wij adviseren om te upgraden naar versie 10+.

Netwerkinfrastructuur


Snelle en continue internetverbinding



Indien nodig: Firewall-vrijgave voor communicatie via poort 443 (HTTPS)



Indien nodig: Firewall-vrijgave voor het WebParts domein aftersales.i.daimler.com

Mercedes-Benz WebParts
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2.2 Login / Logout
Mercedes-Benz WebParts is een gesloten bestelsysteem waar uitsluitend reeds
geregistreerde klanten gebruik van kunnen maken.
Mercedes-Benz WebParts is bereikbaar via de centrale login op het Daimler After-Sales
platform. Voer hiervoor de URL www.webparts.mercedes-benz.com in de adresbalk van uw
browser in en druk dan op de Enter-toets van uw toetsenbord.

Inloggen
Op de Loginpagina dient u in de velden Gebruikers-ID en Web-wachtwoord uw persoonlijke
toegangsgegevens in te vullen die u van uw Mercedes-Benz partner heeft ontvangen en dan
te klikken op de knop [ > Inloggen ]. Wijzig eventueel van tevoren de taalinstelling via het
keuzemenu rechtsboven.

Als u wordt gevraagd om uw Gebruikers-ID te wijzigen, volg dan de desbetreffende
instructies op de website. Als u problemen ondervindt bij het inloggen of het wijzigen van uw
Gebruikers-ID, dan is er uitgebreide informatie daarover beschikbaar onder "Help". Uw
Mercedes-Benz partner staat u vanzelfsprekend ook graag terzijde met advies.

Dealervestiging selecteren
Als uw bedrijf dealervestigingen op verschillende locaties exploiteert, moet u eerst aangeven
voor welke dealervestiging u tijdens de actuele sessie bestellingen wilt doen. Als dat niet
het geval is, komt deze stap te vervallen.
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Als uw bedrijf meer dan 10 dealervestigingen exploiteert, kunt u om de keuze te
vereenvoudigen gebruik maken van een zoekfunctie. Voer hier bijvoorbeeld de postcode of
de plaats in en start dan het zoeken door te klikken op de knop [ Klant zoeken ].
Aansluitend dient u uit de resultatenlijst de dealervestiging te selecteren waarvoor u in de
actuele sessie bestellingen wilt uitvoeren.

Uitloggen
Om veiligheidsredenen is het belangrijk dat u zich naar behoren uitlogt zodra u klaar bent
met bestellen. WebParts sessies duren maximaal 10 uur. Daarna wordt u automatisch
uitgelogd.

Mercedes-Benz WebParts
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2.3 Fundamentele opbouw van WebParts
Als u zich succesvol heeft ingelogd op het systeem, wordt u door WebParts op uw
persoonlijke startpagina begroet. Van hier heeft u slechts met één klik direct toegang tot
alle functies en inhoud. De startpagina is onderverdeeld in vijf hoofdbereiken.
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Hoofdnavigatie
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Winkelmandje

•

Onderdelen zoeken en selecteren

•

Favorieten

•

Huidige aanbiedingen
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Hoofdnavigatie
U kunt de elementen van de WebParts hoofdnavigatie van alle subpagina's opvragen.

Via de subpunten van de rubriek "WebParts Shop" kunt u op elk moment naar de
WebParts startpagina gaan, een overzicht opvragen van alle huidige aanbiedingen (indien
beschikbaar) of de in WebParts volledig geïntegreerde elektronische onderdelencatalogus
(Web-EPC) openen.
Als u de optie busonderdelencatalogus (BPC) selecteert, gaat WebParts automatisch naar
het winkelmandje en opent de busonderdelencatalogis (BPC) als externe applicatie in een
nieuw venster. Lees hiervoor ook het hoofdstuk "Onderdelen zoeken in de reserveonderdeeldocumentatie voor bussen" en "Winkelmandje-artikelen beheren".
Via de "Bestelgeschiedenis" heeft u toegang tot de reeds geplaatste bestellingen. Via de
verschillende subpunten van deze rubriek kunt u alle bestellingen op uw scherm weergeven
of een reeds op bestelstatus gefilterd overzicht openen.
Besteltemplates en persoonlijke en bedrijfsinstellingen beheert u in de rubriek "Mijn
account".
Contactgegevens en algemene voorwaarden van uw Mercedes-Benz partners zijn
beschikbaar in de rubriek "Dealerinformatie". Als uw Mercedes-Benz partner de
mogelijkheid biedt om bij verschillende vestigingen te bestellen, dan kunt u hier ook voor het
plaatsen van een bestelling de dealervestiging wijzigen.
Onder "Technische informatie" vindt u een link naar Mercedes-Benz Service & Parts net,
het informatieportaal voor vrije werkplaatsen en ondernemingen die voertuigen van
Mercedes-Benz en smart repareren en onderhouden.
Via de weergave van uw "Gebruikers- en bedrijfsgegevens" biedt WebParts u een
alternatieve toegang tot uw persoonlijke instellingen. Als uw bedrijf bovendien
dealervestigingen op verschillende leveringslocaties exploiteert waarvoor u telkens een
bestelbevoegdheid bezit, dan kunt u hier uw eigen dealervestiging wijzigen zonder dat u
eerst op het systeem moet in- en uitloggen.
Links naar de interactieve WebParts Guided Tour en de actuele handleiding in PDF-formaat
kunt u op elk moment opvragen via "Help".
Met "Uitloggen" – beëindigt u de actuele WebParts sessie.

Mercedes-Benz WebParts
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Winkelmandje
Het WebParts winkelmandje bevindt zich ook op pagina's met veel inhoud altijd rechts
bovenaan op het beeldscherm.

Via de link "Mercedes-Benz WebParts" kunt u van alle subpagina's terugkeren naar uw
persoonlijke startpagina.
In het midden kunt u zien bij welke Mercedes-Benz partner u actueel een bestelling
plaatst. Als uw Mercedes-Benz partner de mogelijkheid biedt om op verschillende locaties te
bestellen, dan kunt u door te klikken op de naam van de partner de dealervestiging wijzigen.
Alle in WebParts weergegeven informatie heeft altijd betrekking op de hier getoonde dealer
resp. dealervestiging.
Het rekenmachine-symbool duidt aan dat alle in WebParts vermelde prijzen uw individuele
nettoprijzen zijn. Klik op het symbool om de prijsweergave te wijzigen in catalogusprijzen. In
dit geval verschijnt naast het rekenmachine-symbool een rood "x". De selectie wordt
automatisch in uw persoonlijke instellingen opgeslagen.
Helemaal rechts bevindt zich de winkelmandje-preview. Het aantal verschillende
producten en het totale aantal zijn altijd zichtbaar. Als u de muis over het winkelmandjesymbool beweegt, worden verdere gegevens over de inhoud ervan getoond. Met een
muisklik gaat u naar de winkelmandje-pagina. Als alternatief kunt u ook direct via de
winkelmandje-preview een bestelling opgeven.

Onderdelen zoeken en selecteren
Direct vanuit de startpagina kunt u het chassisnummer-gerelateerde zoeken naar onderdelen
openen of onderdelen die u reeds kent in het winkelmandje leggen. WebParts beschikt
hiervoor over drie thematisch gescheiden boxen:
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Zoeken op model
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Nu bestellen

•

Aanbiedingen
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In de box "Zoeken op model" kunt u door het chassisnummer / de model code of door
selectie van een door u eerder opgeslagen chassisnummer de chassisnummer-gerelateerde
onderdelenidentificatie in de volledig geïntegreerde elektronische onderdelencatalogus –
WebEPC – starten.
Als alternatief kunt u hier ook naar de gedetailleerde WebEPC-startpagina gaan of de externe
busonderdelencatalogus – BPC – openen.
Met de box "Nu bestellen" heeft u de mogelijkheid om onderdeelnummers die u reeds kent
zonder omwegen aan het winkelmandje toe te voegen, externe onderdeellijsten te
importeren of een door u opgeslagen template te selecteren.
Als er actuele aanbiedingen van uw Mercedes-Benz partner zijn als u inlogt op WebParts,
dan worden deze getoond in het venster "Aanbiedingen". Als dat niet het geval is, wordt de
derde box op de startpagina niet weergegeven.
In het volgende hoofdstuk worden het zoeken en selecteren van onderdelen uitvoerig
beschreven.

Favorieten
U kunt de hier getoonde informatie en links naar eigen inzicht bepalen. Met slechts één klik
opent u de gegevens van uw laatste EPC zoekopdracht, laatste bestellingen of laatst
gebruikte templates. U kunt de afzonderlijke opties vastleggen in uw persoonlijke
instellingen en naar eigen inzicht combineren.

Mercedes-Benz WebParts
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Huidige aanbiedingen
Onderaan de startpagina vindt u de details van de meest actuele aanbiedingen. Als er voor u
geen aanbiedingen zijn tijdens uw bezoek, dan vindt u hier een link naar de interactieve
WebParts Guided Tour en de actuele WebParts handleiding in PDF-formaat.
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3 Onderdelen zoeken en selecteren
Gebruik de in WebParts volledig geïntegreerde elektronische onderdelencatalogus –
WebEPC – om te bepalen welke onderdelen u nodig heeft en plaats deze vervolgens met
slechts één klik in het winkelmandje. Ook als u tot die WebParts inkopers behoort die hun
artikelen liever direct met de hand invoeren, verloopt het bestelproces door automatische
formaatcontroles voor u zeer eenvoudig.

3.1 Onderdelen zoeken in de volledig geïntegreerde elektronische
onderdelencatalogus – Web-EPC
Start het "Zoeken op model" direct op de WebParts startpagina door invoervan een
chassisnummer / model code of door selectie van een door u eerder opgeslagen voertuig
via de optie "Toon opgeslagen voertuigen".
Als alternatief kunt u via de knop [ EPC Web Edition ] naar de WebEPC startpagina gaan en
daar via verschillende lijsten handmatig een model code voor het zoeken naar onderdelen
bepalen.

Houdt u er rekening mee dat alleen als het voertuig is bepaald met het chassisnummer u
onderdelen kunt vinden die passen bij de daadwerkelijke constructie van het voertuig
(voertuigkaart). Daarmee is het eenvoudiger om de relevante onderdelen te vinden en is het
gevaar dat verkeerde onderdelen worden besteld, aanzienlijk kleiner. Het vinden van
onderdelen met behulp van de model codes is uitsluitend bedoeld voor ervaren gebruikers.

De inhoud van de onderdelencatalogus is slechts beschikbaar in een beperkt aantal talen.
Als uw landstaal niet wordt aangeboden, selecteer dan onder "Persoonlijke instellingen" een
alternatieve "Taal Web-EPC data". In uw "Persoonlijke instellingen" kunt u naast de Web-EPC
omschrijving de lokale omschrijvingen weergeven.

Mercedes-Benz WebParts
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Voertuiggegevens
Nadat u het chassisnummer heeft ingevoerd (bijv. WDB2110161A001188) bepaalt WebParts
alle vereiste gegevens en opent de WebEPC detailspagina. Dit kan afhankelijk van de
complexiteit van het voertuig korter of langer duren.

Model selectie: Toont het hier laatst ingevoerde chassisnummer. U kunt hier steeds een
nieuw chassisnummer invoeren of één van uw opgeslagen voertuigen opvragen. Voor zover u
in uw "Persoonlijke instellingen" het automatisch aanmaken van een chassisnummer/model
code geschiedenis heeft goedgekeurd, stelt WebParts u bij het invoeren van een nieuw
chassisnummer passende waarden uit het verleden voor.
Model: Geeft het chassisnummer van het actueel geladen voertuig weer.
Het actueel geladen voertuig kunt u door te klikken op het diskettesymbool ( ) opslaan in
uw persoonlijke voertuiggeheugen. Als het voertuig zich reeds in uw persoonlijke
voertuiggeheugen bevindt of als u werkt met een model code, dan is deze optie niet
beschikbaar.
Met een klik op het voertuigkaart-symbool ( ) opent u de voertuigkaart van het actuele
voertuig (hiervoor moeten pop-upvensters in uw browser zijn toegestaan). De informatie van
de voertuigkaart is nodig om de juiste onderdelen te vinden (bijv. controle van voetnoten,
geldigheden, code, SA/componenten, bouwdozen, etc.). Als van het ingevoerde
chassisnummer geen voertuigkaart beschikbaar is of als u werkt met een model code, dan is
deze optie niet beschikbaar.
De actuele WebEPC filterinstellingen kunnen via het filter-symbool ( ) worden
weergegeven resp. worden gewijzigd. De standaardinstellingen garanderen dat alle getoonde
onderdeellijsten worden gefilterd op het geselecteerde voertuig (chassisnummer). De optie
om filters aan of uit te zetten kan resulteren in dubbelzinnige onderdeellijsten en dient
daarom alleen te worden gebruikt door gevorderde gebruikers. Alle filterwijzigingen zijn
tijdelijk. Dat betekent dat de instellingen alleen voor de actieve voertuiggegevens geldig zijn.
Als daarna met andere voertuiggegevens onderdelen worden gezocht, wordt automatisch
het standaardfilter actief.
Omschrijving: Toont de verkoopnaam en de modelbeschrijving van het actuele voertuig. Als
u één keer klikt op "Details" worden details van de in het voertuig (chassisnummer)
ingebouwde hoofdcomponenten weergegeven. Als u met een model code werkt worden de
details van alle potentieel monteerbare hoofdcomponenten weergegeven.
Onderdelen zoeken: Hiermee kunt u zoeken naar onderdeelomschrijvingen of
onderdeelnummers in het actuele voertuig. In beide gevallen kunnen bij de invoer van de
zoekterm sterretjes (*) als wildcard worden gebruikt. Indien gewenst kunt u door activeren
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van de optie "Alleen huidige groepen tonen" het zoekresultaat beperken tot resultaten in
de actueel geselecteerde hoofdgroep.

Navigatie in hoofdcomponenten en groepen
Als alle voertuiggegevens bepaald zijn, worden onder de voertuigdetails de
hoofdcomponenten- en de groepnavigatie weergegeven. Hoofdcomponenten (chassis,
motor, transmissie, etc.) vormen hierbij het bovenste niveau in de productboomstructuur
van het voertuig. Deze worden als tabbladen weergegeven. Het chassis van een voertuig is
standaard voorgeselecteerd.

Aan de linker zijde bevindt zich een overzicht van alle hoofdgroepen van het geactiveerde
tabblad. Als een en hetzelfde hoofdgroepnummer ook in een ander hoofdcomponent-tabblad
bestaat, dan verschijnt een opmerking inclusief klikbare link (alleen aangeboden bij
beschikbaar chassisnummer).
De hoofdgroepen worden naar keuze gesorteerd op groepsnummer of alfabetisch. Voor
zover u in uw "Persoonlijke instellingen" het automatisch aanmaken van een geschiedenis
van de bezochte WebEPC groepen niet heeft gedeactiveerd, kunt u de hoofdgroepen die
door u het meest frequent worden gebruikt, het eerst laten weergeven. U kunt de twee
instellingsopties openen via het moersleutel-symbool boven het groepenoverzicht. De
gemaakte selectie wordt automatisch in uw persoonlijke instellingen opgeslagen.
Klik op één van de hoofdgroepen om het overzicht van de bijbehorende subgroepen te
laden. Een subgroep kan geen, één of meerdere afbeeldingen bevatten. Bij alle beschikbare
afbeeldingen wordt een miniatuur-preview getoond die u indien gewenst kunt vergroten door
te klikken op het vergrootglas-symbool.
Klik op een preview of op de subgroepnaam om de bijbehorende onderdeellijst en de
interactieve afbeelding weer te geven.

Mercedes-Benz WebParts
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Interactieve afbeelding
Alle miniatuurpreviews van een hoofdgroep worden onder de geselecteerde subgroepafbeelding weergegeven. Als u in de actieve hoofdgroep de inhoud van nog een subgroep
wilt weergeven of de afbeelding van de actuele subgroep wilt wijzigen, dan kunt u dat
eenvoudig doen via de previewbalk van de subgroep.

De afbeelding toont alle artikelen die geldig zijn voor het actueel geselecteerde voertuig.
Door het aanklikken van afzonderlijke artikelen in de afbeelding worden deze zowel in de
afbeelding als in de onderdeellijst gemarkeerd. Artikelen die niet geldig zijn voor het actuele
voertuig, worden grijs weergegeven en kunnen niet worden aangeklikt.
Printen (

): Opent de printweergave van de getoonde afbeelding.

Toon afbeelding in een nieuw venster ( ): Toont de afbeelding in een nieuw
browservenster (pop-upvensters moeten in uw browser zijn toegestaan). De interactieve
verbinding tussen de afbeelding en de onderdeellijst blijft hierbij bestaan.
Deselecteer alles (

): Verwijdert alle artikelmarkeringen.

Verberg details ( ): Toont de bijbehorende details uit de onderdeellijst direct op de
afbeelding als de muisaanwijzer op een artikel wordt geplaatst (alleen beschikbaar bij
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beschikbaar chassisnummer). Prijzen en overige winkelmandje-informatie worden eveneens
weergegeven. De selectie wordt automatisch in uw persoonlijke instellingen opgeslagen.
Zoom ( ): Vergroot of verkleint de weergave van de afbeelding. Houd bij vergrote
weergave uw muisknop op een willekeurige lege plaats ingedrukt en beweeg de muis
vervolgens om de afbeelding te verschuiven en een ander deel ervan te bekijken.
Als de inhoud van een subgroep zich over meerdere afbeeldingen verdeeld, worden deze bij
de rechter onderrand genummerd weergegeven. Door het aanklikken van een nummer kunt
u doelgericht een andere afbeelding openen.

Onderdeellijst
In de onderdeellijst worden alle onderdeelnummers van de subgroep weergegeven die van
toepassing zijn voor het actueel geselecteerde voertuig. Als de inhoud van een subgroep van
toepassing is op meerdere afbeeldingen, dan toont de onderdeellijst telkens alleen de
afgebeelde onderdeelnummers en evt. aangrenzende niet afgebeelde artikelen.
Door het aanklikken van afzonderlijke artikelen in de onderdeellijst worden deze zowel in de
onderdeellijst als in de afbeelding gemarkeerd.

Alleen gemarkeerde onderdelen tonen: Beperkt de in de onderdeellijst vermelde artikelen
tot de in de afbeelding gemarkeerde vermeldingen.
Toon voorgaande onderdeelnummers: Toont - voor zover beschikbaar - bij alle in de
onderdeellijst vermelde artikelen de gedocumenteerde voorgangeronderdelen weer. De
selectie wordt automatisch in uw persoonlijke instellingen opgeslagen.
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Enkele onderdeelnummers bevatten extra informatie. Voor de exacte bepaling van een
onderdeelnummer in het geval van dubbelzinnige artikelvermeldingen moet met
inachtneming van de voertuigkaart rekening worden gehouden met het volgende:


Code-informatie (bij personenauto)



SA/componenten en evt. bouwdoosinformatie (bij bedrijfsvoertuigen)



Voetnoten

Als u het geldigheidssymbool ( ) aanklikt, wordt de exacte omschrijving van de code-,
SA/componenten- of bouwdoosinformatie weergegeven. Wanneer u klikt op het voetnootsymbool ( ) wordt de inhoud van de voetnoot weergegeven. Voetnoten duiden op
belangrijke informatie die bij het selecteren van onderdelen moet worden ingecalculeerd.

Onderdelen in het winkelmandje leggen
Bij de WebEPC detailinformatie worden bij elk onderdeelnummer uw persoonlijke
nettoprijzen weergegeven. Met een klik op de knop [ Bestellen ] plaatst u de door u
gewenste onderdelen in uw WebParts winkelmandje. U kunt het gewenste bestelaantal
zowel in WebEPC als ook in het winkelmandje wijzigen. Als u onafhankelijk van het in
WebEPC gedocumenteerde aantal standaard elk onderdeel met aantal 1 in het winkelmandje
wilt plaatsen, dan kunt u dat in uw "Persoonlijke instellingen" dienovereenkomstig
vastleggen.
Nadat een onderdeel in het winkelmandje is geplaatst, verschijnt bovendien de
beschikbaarheid bij uw Mercedes-Benz partner.
Het is mogelijk dat WebParts bij een door u geselecteerd onderdeel geen prijsinformatie
kan bepalen. Als u een dergelijk onderdeel toevoegt aan uw WebParts winkelmandje, dan
zoekt WebParts automatisch naar een beschikbare opvolger. Als er een passende opvolger
leverbaar is, dan wordt deze direct in het winkelmandje geplaatst. Het nummer van het
opvolgeronderdeel wordt in zulke gevallen ter informatie onder de onderdeelomschrijving
toegevoegd.

Als er geen passend opvolgeronderdeel kan worden gevonden, dan kunt u het onderdeel ook
zonder prijsvermelding in uw winkelmandje leggen. Zo heeft u de mogelijkheid om uw
interesse in het onderdeel aan uw Mercedes-Benz partner kenbaar te maken (zie ook het
hoofdstuk "Onderdeelspecifieke aanwijzingen en informatie"). In elk geval dient u ook
rekening te houden met de "Naar keuze“ details van afzonderlijke artikelen om evt.
handmatig een alternatief onderdeel te selecteren.
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Van artikelen die zowel als origineel onderdeel als ook als origineel ruilonderdeel worden
aangeboden, verschijnt een afzonderlijke opmerking in de WebEPC onderdeellijst.

Meer informatie over originele ruilonderdelen vindt u in het hoofdstuk " Onderdeelspecifieke
aanwijzingen en informatie".
Vanwege de continue synchronisatie tussen het WebParts winkelmandje en de WebEPC
onderdeellijst kan van een eenduidig onderdeelnummer telkens slechts één [ Bestellen ]
knop per onderdeellijst worden getoond. Als één en hetzelfde onderdeelnummer van één
artikel meermaals wordt vermeld, dan heeft alleen de eerste vermelding van de
onderdeellijst de Bestellen-knop. Als meerdere artikelen in de onderdeellijst één en
hetzelfde onderdeelnummer hebben, wordt aangegeven bij welk artikel de Bestellen-knop
beschikbaar is.

Bij bepaalde artikelen moet u als u het onderdeel in het winkelmandje wilt leggen, verplicht
aanvullende gegevens verstrekken. WebParts geeft in zulke gevallen een extra
dialoogvenster weer zodra u op de [ Bestellen ] knop heeft geklikt.
Twee posities tellende ES1-code uitbreiding: evt. vereist bij opgave van aantallen,
lengten en verpakkingsmaten.
Vier posities tellende ES2-code uitbreiding: evt. vereist bij selectie van kleur- of
uitvoeringafhankelijke onderdelen.
In beide gevallen moet voor selectie van een uitbreidingscode rekening worden gehouden
met de voetnoten van de desbetreffende artikelen.
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3.2 Onderdelen zoeken in de reserve-onderdeeldocumentatie voor
bussen
Parallel aan onderdelen zoeken in de volledig geïntegreerde elektronische
onderdelencatalogus – Web-EPC, is er voor bussen de busonderdelen catalogus – BPC. De
BPC omvat alle Mercedes-Benz bussen, Setra bussen, EvoBus – minibussen en alle
bijbehorende hoofdonderdelen.
Ook onderdelen die via BPC zijn gevonden, kunnen eenvoudig in het winkelmandje worden
geplaatst.
U start het BPC zoeken met de knop [ BPC - busonderdelen catalogus ] op de WebParts
startpagina of via de rubriek "WebParts Shop" van de hoofdnavigatie.

In beide gevallen schakelt WebParts naar uw actuele winkelmandje terwijl in een apart
venster of tabblad van uw browser de externe busonderdelen catalogus wordt geopend.
Als u de identificatie van benodigde onderdelen in de externe catalogus heeft afgerond, dan
kunt u deze aansluitend met slechts één klik in uw winkelmandje plaatsen. Klik hiervoor op
de knop [ Import van BPC ].

Op de volgende pagina's volgt een overzicht van alle BPC-functies.
Houdt u er rekening mee dat in BPC geselecteerde artikelen alleen door WebParts kunnen
worden geïmporteerd als deze eerder expliciet in het BPC winkelmandje zijn geplaatst.
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Instapmogelijkheden in BPC

1) Invoer chassisnummer
2) Invoer
hoofdcomponentnummer
3) Invoer model code
4) Opvragen van alle
hoofdcomponenten
5) Opvragen van alle bussen
6) Openen Et-Online, BR 300
7) Openen Et-catalogus 96/1,
BR 200
8) Openen Et-catalogus
luchthavenbussen
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BPC-interface

1) Navigatiebalk
2) Menubalk
3) Weergave chassisnummer
4) Productstructuur
5) Afbeelding
6) Weergave VeDoc-teksten
7) Onderdeellijsten
8) Weergave onderdeellijsten

1) Schuifbalk
2) Weergave/verbergen van
VeDoc-teksten
3) Activeren van functies door
aanklikken van symbolen
4) Symbolen zijn voorzien van
tooltips. Als u met de muis
op een symbool gaat staan,
wordt de tooltip geopend
met een korte beschrijving
van het symbool.
5) Geel gemarkeerde artikelen
zijn geldig.
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Bepaling van reserve-onderdelen
Leer de basisfuncties van BPC kennen aan de hand van een voorbeeld:
Uw klant wil bij u een koplamp links bestellen:
1. Openen van de catalogus
2. Invoer van chassisnummer
Het onderdeel kan alleen betrouwbaar worden vastgesteld als het
chassisnummer wordt ingevoerd. Daarmee wordt ook de voertuigkaart
geraadpleegd.
3. Door drukken op de knop "Catalogus" of de Enter-toets opent u de productstructuur.
4. Als volgende stap moet u via de "Nieuwe" productstructuur de technische subgroep
bepalen.
a. Selectie van de hoofdgroep
b. Selectie van de groep
c. Selectie van de technische subgroep
5. De afbeelding en de onderdeellijst worden weergegeven.
6. In de onderdeellijst worden alle onderdeelnummers bij de afbeelding weergegeven.
a. Klik op het artikelnummer in de afbeelding.
b. In de afbeelding wordt het geselecteerde onderdeelnummer rood
gemarkeerd.
c. In de onderdeellijst wordt het geselecteerde onderdeelnummer blauw
gemarkeerd.
7. Selectie van reserve-onderdeel
8. Het onderdeelnummer wordt in het winkelmandje geplaatst
 Het onderdeelnummer voor de koplamp links is bepaald en aan het winkelmandje
toegevoegd.
Bij enkele onderdeelnummers is extra informatie toegevoegd. Houdt u rekening met de
volgende informatie:
Weergave voertuigkaart (
minibus)
Bouwdoos (SAA/EB) (
Voetnoten (

): Documentatie op de voertuigkaart; code-informatie (bij

): SAA- en bouwdoosinformatie

): Voetnoten

Vervangen door (

): Vervangen door, vrijwillige informatie

Filterfunctie (
): Voertuigkaartfilter, als het filter wordt gedeactiveerd, is er geen
koppeling meer met de voertuigkaart.
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Printen (

): Printfunctie

Winkelmandje
Onderdelen in het winkelmandje leggen

1) Via het keuzevakje
onderdeelnummers
selecteren

de

2) Onderdeelnummer wordt in
het winkelmandje geplaatst
3) Openen
van
winkelmandje

Functies in het winkelmandje

het

1) Weergave onderdeelnummer
2) Invoer ES1-code, bijv.
hoeveelheid/lengtegegevens
3) Invoer ES2-code, bijv. bij
kleurvoetnoten
4) Onderdeelnummer uit
winkelmandje verwijderen
5) Onderdeelnummer
toevoegen
6) Winkelmandje naar Dealer
Management System
verzenden
7) Toont actief winkelmandje
8) Aanwijzing om het
transferpad voor uw DMS op
te slaan

25

Mercedes-Benz WebParts

Zoekfuncties
Zoeken in de hoofdselectie, met onderdeelnummer of omschrijving; met bouwdoos; met SAA

1) Openen van de zoekfunctie
op onderdeelnummer of
omschrijving / op bouwdoos
of SAA
2) Invoer onderdeelnummer,
omschrijving / bouwdoos /
SAA (streep)
3) Invoer omschrijving (alleen
onderdelen zoeken)
4) Zoeken starten
5) Zoeken annuleren
6) Weergave zoekresultaat
7) Weergave gebruik / model
code

Door selectie van de model code gaat u naar de catalogus.

Zoeken in catalogus, op onderdeelnummer en omschrijving

1) Invoer van omschrijving of
onderdeelnummer
2) Selectie invoermogelijkheid,
(omschrijving /
onderdeelnummer)
3) Weergave mogelijke
resultaten
4) Weergave van de resultaten
in de afbeelding en de
onderdeellijst

Als het zoeken in de menubalk wordt uitgevoerd, worden eventuele resultaten direct in een
afbeelding getoond.
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Zoeken in catalogus, op onderdeelnummer en omschrijving
1) Openen van de zoekfunctie in
de navigatiebalk
2) Invoer onderdeelnummer
3) Invoer van omschrijving
4) Weergave model code
5) Zoeken starten
6) Zoeken annuleren
7) Velden leegmaken
8) Weergave mogelijke resultaten

Klik op een onderdeelnummer om naar de beeldselectie te gaan.
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Overzicht van functies in BPC
Symbolen in de navigatiebalk
Hoofdselectie (

): Springt terug naar voertuigselectie

Onderdeelcatalogus (
Winkelmandje (
Zoeken (

): Opent de selectie onderdeelcatalogus
): Toont het winkelmandje

): Start het zoeken voor de afbeelding / onderdeelselectie

Terug (

): Gaat een niveau terug

Verder (

): Gaat een niveau verder

Help (

): Opent de online Help voor de BPC

Symbolen in de menubalk
Onderdeellijst rechts

Printen

XSF-feedback

Onderdeellijst onder

Informatie over samenstel

Overzicht
Springt een niveau hoger

Bladeren in de afbeeldingen,
verder – terug
Afbeeldingenoverzicht

Omschakelen naar betere
afbeelding
Voertuigkaartfilter

Bladeren in het samenstel,
verder – terug
Sprong naar BusDoc

Weergave onderdeellijst bij
afbeelding
Weergave voertuigkaart

Extra informatie over
afbeelding

Notities bij onderdeel

In-/uitschakelen va de VeDocteksten
Snel zoeken onderdelen
Bladeren in de afbeelding onderdeel zoeken

Symbolen in de onderdeellijst
In onderdeellijst zoeken

Bouwdoos (SAA/EB)

Voetnoten

Extra informatie

Bouwdoos (R-SAA)

Vervangen door, naar keuze
Diefstalrelevante onderdelen

Mercedes-Benz WebParts

28

3.3 Artikelen handmatig invoeren of importeren
De snelste manier om een afzonderlijk artikel te bestellen is handmatige invoer van het
desbetreffende onderdeelnummer. Om een nieuw onderdeel toe te voegen aan uw
winkelmandje dient u het bijbehorende onderdeelnummer in Nu bestellen op de WebParts
startpagina of in het winkelmandje in te voeren. Druk vervolgens op de Enter-toets op uw
toetsenbord om het onderdeelnummer over te nemen.

Als u bij de invoer van een onderdeelnummer uitsluitend cijfers gebruikt, vult WebParts voor
u automatisch de ID voor A-onderdeelnummers in. Uit de invoer 2108800186 wordt dan A
210 880 01 86.
Om te controleren of de door u vermelde onderdeelnummers daadwerkelijk bestaan en de
bijbehorende prijsinformatie weer te geven, worden de gegevens gesynchroniseerd met de
centrale WebParts database. Tijdens deze procedure worden alle onderdeelnummers ook
gecontroleerd op mogelijke vervangingen en originele ruilonderdeel-varianten.

Voer in het veld "Aantal" het aantal in dat u per artikel wenst te bestellen en maak
eventueel gebruik van de optie "Opmerking toevoegen" om aan uw Mercedes-Benz
partner artikelspecifieke opmerkingen of uitleg door te geven. Via het verwijderen-symbool
(x) kunt u afzonderlijke winkelmandje-artikelen op elk moment weer verwijderen.
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Onderdeellijsten importeren
Als u buiten WebParts om onderdeellijsten voor onregelmatige voorraadaanvullingen van uw
eigen magazijn beheert, dan kunt u deze op de WebParts startpagina of direct in het
winkelmandje inlezen via de knop "Lijst importeren" .

Na klikken op "Lijst importeren" selecteert u in het volgende dialoogvenster het te
importeren bestand van de harde schijf van uw computer. Hierbij kunt u kiezen uit de
Microsoft Excel formaten xls/xlsx en het EPC inkooplijstformaat xfr.
Voor het aanmaken van een importtemplate in één van de aangeboden formaten gaat u naar
de rubriek "Historische bestellingen" en opent daar de detailweergave van een reeds
geplaatste bestelling. In de actiebalk van de detailweergave selecteert u vervolgens de optie
"Exporteren" om het desbetreffende bestand te downloaden.
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3.4 Met besteltemplates werken
Voor Mercedes-Benz originele onderdelen die u regelmatig wenst te bestellen, kunt u in
WebParts besteltemplates aanmaken. Terugkerende bestellingen als aanvulling van uw eigen
magazijnvoorraad kunnen zo wezenlijk eenvoudiger en sneller worden uitgevoerd.

Informatie- en functie-overzicht
Na selectie van de module "Templates" in de rubriek "Mijn account" ziet u eerst een
overzicht van alle voor uw bedrijf aangemaakte besteltemplates. Behalve de korte
omschrijving en de datum en tijd ziet u onder andere ook wie de auteur van de template is.

Selecteer één of meerdere templates via de keuzevakjes van het template-overzicht om de
volgende opties van de actiebalk te activeren.
Openen: Opent de detailweergave van de geselecteerde template (alleen enkele selectie
mogelijk). Selecteer deze optie als u de template wilt bewerken of alleen bepaalde daarin
opgenomen artikelen in uw winkelmandje wilt leggen.
Bestellen: Klik op het winkelmandje-symbool om alle artikelen in de template in uw
winkelmandje te leggen (alleen enkele selectie mogelijk).
Verwijderen: Verwijdert de geselecteerde besteltemplate (meerdere selecties mogelijk).
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Besteltemplate detailweergave

In de detailweergave kunt u een bestaande besteltemplate bewerken, bijvoorbeeld nieuwe
onderdeelnummers toevoegen of aantallen wijzigen.
Voer in het veld Naam een korte omschrijving in van uw template. Zo kunt u de template in
het overzicht eenvoudiger terugvinden.
Om een nieuw onderdeel toe te voegen aan uw besteltemplate dient u het bijbehorende
onderdeelnummer in het desbetreffende invoerveld in te voeren. Druk vervolgens op de
Enter-toets op uw toetsenbord om het onderdeelnummer over te nemen. De geactualiseerde
onderdeellijst bevat nu het nieuwe onderdeel met aantal 1 en de in WebParts opgeslagen
omschrijving.
Alle wijzigingen in uw template worden na bevestiging met de Enter-toets altijd automatisch
voor uw opgeslagen.
Verwijderen (x): Verwijdert het geselecteerde artikel uit de template.
Printen: Opent de printweergave van de besteltemplate.
Terug: Brengt u terug naar de laatst bezochte pagina.
Daarnaast dient de detailweergave voor selectieve overname van afzonderlijke artikelen in
uw winkelmandje. Markeer door activeren van de desbetreffende keuzevakjes welke
producten u wenst te bestellen (meerdere selecties mogelijk). Selecteer vervolgens de optie
"Geselecteerde artikelen aan winkelmandje toevoegen". Actueel geldige prijzen en
eventueel beschikbare vervangingen worden in uw winkelmandje weergegeven.
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Nieuwe besteltemplate aanmaken
Voor het aanmaken van een nieuwe besteltemplate biedt WebParts twee verschillende
methoden.
De klassieke methode gaat via de optie "Nieuw" in de module "Templates". De registratie
van uw artikelgegevens gaat zoals in de vorige paragraaf beschreven.

Als alternatief kunt u templates ook direct vanuit uw winkelmandje aanmaken. Markeer
hiervoor de desbetreffende keuzevakjes van een willekeurig aantal artikelen en selecteer
vervolgens de optie "Opslaan als template" om van de aan het winkelmandje toegevoegde
onderdelen aanvullend een besteltemplate aan te maken.

Ook op basis van een reeds geplaatste bestelling kunt u op elk moment een nieuwe
besteltemplate aanmaken. Selecteer hiervoor de optie "Opslaan als template" in de
detailweergave van een historische bestelling.
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3.5 Profiteren van aanbiedingen
WebParts aanbiedingen zijn een uitstekende gelegenheid voor u om de voordelen van
Mercedes-Benz originele onderdelen te koppelen aan bijzonder gunstige condities. De
aanbiedingen zijn in de regel jaar- of seizoensgebonden en hebben een beperkte geldigheid.
Als er actuele aanbiedingen van uw Mercedes-Benz partners zijn als u inlogt op WebParts,
dan worden deze gedeeltelijk in de "etalage" van de startpagina getoond. Zo is
gegarandeerd dat u steeds een actueel overzicht heeft van de aanbiedingen en speciale
prijzen en voor uw bedrijf kunt profiteren van bijzondere inkoopvoordelen.

Klik op één van de "aanbiedingafbeeldingen" of de bijbehorende "korte omschrijving"
om naar de detailweergave van de desbetreffende aanbieding te gaan.
Via de knop [ Toon alle aanbiedingen ] kunt u op elk moment het complete overzicht van
alle actueel lopende verkoopacties van uw Mercedes-Benz partner inzien.
De getoonde aanbiedingen zijn over het algemeen in alle dealervestigingen van uw
Mercedes-Benz partner geldig.

Details bij huidige aanbiedingen
In de detailweergave kunt u de uitvoerige omschrijving van de aanbieding, het aan de actie
gekoppelde bestelmogelijkheid, de actieperiode en de in de verkoopactie opgenomen
producten en hun prijzen bekijken.
Als voor een aanbieding een begeleidende flyer beschikbaar is, dan kunt u deze door een
klik op de knop [ PDF-document downloaden ] inzien. Houdt u er rekening mee dat u voor
het bekijken van PDF-documenten de software Adobe Reader op uw computer geïnstalleerd
moet hebben.
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Met een klik op de knop [ Bestellen ] plaatst u actieproducten in uw winkelmandje. U kunt
het gewenste bestelaantal zowel in de detailpagina van de aanbieding als ook in het
winkelmandje wijzigen.
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4 Winkelmandje
Het WebParts winkelmandje bewaart alle informatie van toegevoegde artikelen continu en
sessie-onafhankelijk. Zo kunt u gevonden onderdelen eerst in uw winkelmandje plaatsen en
pas op een later tijdstip besluiten wanneer en hoeveel u van het gewenste artikel gaat
bestellen.
Over het actieve opslaan van de winkelmandje-gegevens hoeft u zich hierbij geen zorgen te
maken: dat regelt WebParts voor u automatisch op de achtergrond. Als u uitlogt op het
systeem of als u uw browservenster sluit, wijst WebParts u bij het volgende bezoek erop dat
er onderdelen van een eerdere sessie in het winkelmandje staan.

U kunt deze dan naar keuze direct laten weergeven of verwijderen. Als alternatief gaat u met
de knop [ Verder ] in elk geval naar uw persoonlijke WebParts startpagina.

Houdt u rekening met het volgende: Bij de inhoud van een WebParts winkelmandje gaat
het om persoonlijke gebruikersgegevens die altijd baseren op de toewijzing van een
Gebruikers-ID aan een Mercedes-Benz partner. Het delen van de inhoud van een
winkelmandje met andere gebruikers in uw bedrijf is in tegenstelling tot besteltemplates, die
voor alle gebruikers van een bedrijf inzichtelijk zijn, niet mogelijk.
Voor het beheren van de inhoud van een winkelmandje biedt WebParts u twee verschillende
weergaven.
Standaardweergave: Eenvoudige opsomming van alle onderdelen.
Gegroepeerde weergave: Opsomming van alle onderdelen op herkomst: (Nu bestellen,
chassisnummer-gerelateerd zoeken in catalogus, etc.).
Beide weergaven sorteren de in het winkelmandje aanwezige artikelen op tijdstip dat ze zijn
toegevoegd. De telkens nieuwste toevoeging wordt bovenaan vermeld. U kunt de weergave
van het winkelmandje op elk moment wijzigen.
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4.1 Standaardweergave
In de standaardweergave vermeldt het WebParts winkelmandje alle belangrijke product- en
prijsinformatie in een eenvoudig tabellarisch overzicht.

Onderdeelnummer: Eenduidig identificatienummer van het onderdeel.
Opmerking toevoegen: Hier kunt u voor uw Mercedes-Benz partner zichtbaar commentaar
/ opmerkingen over het desbetreffende artikel schrijven.
Omschrijving: Aanduiding van het onderdeel.
Retourwaarde: Geeft de voor ruilonderdelen vastgestelde retourwaarde weer.
RG: De aan het onderdeel toegewezen kortingsgroep.
Catalogusprijs: Vermelding van de bruto catalogusprijs.
Basis korting: Kortingspercentage op basis van productkortingsgroep.
Extra korting: Eventuele extra korting. Een klik op de getoonde korting opent de
bijbehorende actie.
Aanbieding: Toont bij artikelen met extra korting de desbetreffende actieperiode. Een klik
op de getoonde periode opent de bijbehorende actie.
Nettoprijs: Nettoprijs per onderdeel na aftrek van alle kortingen. Nettoprijzen kunnen
variëren afhankelijk van de geselecteerde bestelmogelijkheid.
Aantal artikelen: Aantal bestelde artikelen.
Voorraad: Aanduiding van de beschikbaarheid van het onderdeel. Als uw Mercedes-Benz
partner u de mogelijkheid biedt om bestellingen bij verschillende dealervestigingen te
plaatsen, dan controleert WebParts automatisch de voorraden van alle dealervestigingen. Als
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op een alternatieve locatie de beschikbaarheid beter is dan bij de actueel door u
geselecteerde dealervestiging, dan toont WebParts een extra symbool naast de
voorraadweergave. Plaats uw muis op het huis-symbool zodat de naam van de alternatieve
dealervestiging wordt weergegeven.
Totaal/artikel: Totaal op basis van het geselecteerde aantal onderdelen van het
desbetreffende artikel.
Als u onderdelen uit de volledig geïntegreerde elektronische onderdelencatalogus – WebEPC
– in uw winkelmandje heeft geplaatst, dan kunt u op elk moment via het gelinkte catalogussymbool (
) weer het bijbehorende chassisnummer inclusief de catalogusdetailweergave in WebEPC openen.
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4.2 Gegroepeerde weergave

De weergave van product- en prijsinformatie in de gegroepeerde weergave komt overeen
met de standaardweergave van het WebParts winkelmandje. Anders dan bij de
standaardweergave worden de door u toegevoegde onderdelen echter automatisch op
herkomst gesorteerd:
• Voertuiggerelateerd
 Zoeken met chassisnummer
 Zoeken met model code
• Niet voertuiggerelateerd
 Nu bestellen
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 Aanbieding
 Template
 Bestandsimport
De gegroepeerde weergave is met name aan te bevelen als u onderdelen van verschillende
voertuigen in de volledig geïntegreerde elektronische onderdelencatalogus – WebEPC –
heeft verzameld en in uw winkelmandje heeft geplaatst.
In deze gevallen biedt WebParts een gescheiden overzicht van alle onderdelen per voertuig.
Als criterium wordt hierbij standaard het chassisnummer of de model code gebruikt die voor
het onderdelen zoeken is gebruikt. U kunt behalve het chassisnummer of de model code een
eigen omschrijving per voertuiggerelateerde groep toevoegen zodat u deze later
eenvoudiger kunt identificeren.
Zo kunt u onderdelen van bepaalde voertuigen of processen in meerdere WebParts sessies
tussentijds in uw winkelmandje opslaan en onafhankelijk daarvan bestellingen van andere
voertuigen plaatsen.
Om een volledige bestelling van een winkelmandje-groep te plaatsen dient u te klikken op
[ Alleen deze groep bestellen ] (zie ook het hoofdstuk "Bestellingen plaatsen en beheren").
Een evt. door u opgegeven omschrijving wordt daarbij als naam voor deze bestelling
overgenomen.

De link met een voertuiggerelateerde winkelmandje-groep kan indien nodig ook handmatig
worden aangemaakt. Als u bijvoorbeeld twee onderdelen van een bepaald voertuig uit
WebEPC in uw winkelmandje heeft gelegd (voertuiggerelateerd) en als u vervolgens deze
bestelling heeft uitgebreid met een Nu bestellen onderdeel (niet voertuiggerelateerd), dan
bevinden deze drie onderdelen zich in eerste instantie in verschillende winkelmandjegroepen. Als u niet direct een bestelling wilt plaatsen, maar de onderdelen eerst in uw
) het Nu
winkelmandje tussentijds wilt opslaan, dan kunt u met de functie Verplaatsen (
bestellen onderdeel achteraf aan de chassisnummer-groep toewijzen.
Groepstoewijzingen hebben geen invloed op de standaardweergave van het winkelmandje.
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4.3 Functie-overzicht
Onderdeelafhankelijke functies

Weergave wijzigen: Bepaalt of u uw WebParts winkelmandje in de standaardweergave of
de gegroepeerde weergave gebruikt. De selectie wordt automatisch in uw persoonlijke
instellingen opgeslagen.
Onderdeelnummer toevoegen: Voegt een nieuw artikel toe aan het winkelmandje (zie
hoofdstuk "Artikelen handmatig toevoegen of importeren").
Lijst importeren: Importeert een externe onderdeellijst (zie hoofdstuk "Artikelen handmatig
invoeren of importeren").
Import van BPC: Importeert een tijdelijk BPC winkelmandje (zie hoofdstuk "Onderdelen
zoeken in de reserve-onderdeeldocumentatie voor bussen").
Printen: Opent de printweergave van het winkelmandje.
Bestelmogelijkheid: Soort bestelling, bijvoorbeeld "Spoedorder" of "Voorraadorder". Kan
afhankelijk van wat u met uw Mercedes-Benz partner heeft afgesproken, tot afwijkende
prijzen leiden. Keuze wordt overgenomen als u naar het scherm "Uw bestelling" gaat.
Levering: Soort levering, bijvoorbeeld "Zelf afhalen" of "Levering" met koerier. Kan
afhankelijk van wat u met uw Mercedes-Benz partner heeft afgesproken, extra kosten met
zich meebrengen. Keuze wordt overgenomen als u naar het scherm "Uw bestelling" gaat.
Alles bestellen: Gaat naar "Uw bestelling" en neemt alle artikelen van het winkelmandje
over (zie hoofdstuk "Bestellingen plaatsen en beheren").

Onderdeelgerelateerde functies
Samen met de keuzevakjes voor de afzonderlijke artikelen biedt de actiebalk van het
winkelmandje verschillende functies.

Alles selecteren: Markeert alle artikelen.
Verwijder selectie: Annuleert de markering van alle eerder geselecteerde artikelen.
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Bestellen: Gaat naar "Uw bestelling" en neemt alle gemarkeerde artikelen mee (zie
hoofdstuk "Bestellingen plaatsen en beheren").
Opslaan als template: Gaat naar templatebeheer en creëert een nieuwe besteltemplate
van alle gemarkeerde artikelen.
Verplaatsen: Verplaatst één of meerdere artikelen zonder chassisnummer naar een
chassisnummergroep. Kan alleen in de gegroepeerde weergave worden gebruikt (zie
hoofdstuk "Winkelmandje / gegroepeerde weergave").
Verwijderen: Verwijdert alle gemarkeerde artikelen uit het winkelmandje.

4.4 Onderdeelspecifieke aanwijzingen en informatie
Via de in WebParts beschikbare onderdeelstamgegevens wordt u de mogelijkheid geboden
om indien nodig uitgebreide informatie of aanwijzingen over de door u geselecteerde
producten op te vragen. Eenvoudige stamgegevensinformatie wordt aangeduid met een
zwart info-symbool ( ). Als daarnaast onderdeelspecifieke aanwijzingen beschikbaar zijn,
dan worden de desbetreffende artikelen met een rood uitroepteken-symbool ( )
gemarkeerd. Positioneer uw muis op het desbetreffende symbool om de desbetreffende
details weer te geven.

WebParts
maakt
onderscheid
tussen
onderdeelspecifieke
aanwijzingen,
producteigenschappen, bandeninformatie en zulke teksten die samenhangen met de
weergave van alternatieve onderdeelnummers.

Eenvoudige aanwijzingen
Eenvoudige aanwijzingen worden in de volgende gevallen getoond:


Het vermelde onderdeelnummer is formeel juist, maar niet in WebParts aanwezig.



Het vermelde onderdeelnummer is vervangen door een opvolgerproduct, voor het
nieuwe onderdeel kon echter geen actuele prijsinformatie worden vastgesteld.



Bij het vermelde onderdeelnummer gaat het om een gevaarlijke stof.



Bij het vermelde onderdeelnummer gaat het om een diefstalrelevant onderdeel.

Betreffende onderdelen kunnen in principe als WebParts bestelartikelen worden vermeld.
Houdt u rekening met telkens vermelde aanwijsteksten en neem indien nodig contact op
met uw Mercedes-Benz partner. Zo kunnen leveringen van gevaarlijke stoffen bijv. hogere
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leveringskosten met zich meebrengen of de bestelling van diefstalrelevante onderdelen een
speciaal bevoegdheidsbewijs vereisen.

Producteigenschappen en bandeninformatie
Afhankelijk van de productcategorie bevat WebParts verschillende informatie over
verschillende producteigenschappen: Lengte, hoogte, breedte en gewicht.
Als het bij het ingevoerde onderdeelnummer gaat om banden dan worden in de
aanwijzingstekst de kenmerken van de banden conform de EU-bandenverordening
1222/2009
weergegeven.
De volgende informatie wordt verstrekt:
•

Brandstofverbruik

•

Grip op nat wegdek

•

Rolgeluid

•

Geluidmeetwaarde

•

Bandenklasse

Vervanging door opvolgerproducten
Technische innovatie, materiaalverbetering of normering kan wanneer we kijken naar de
levenscyclus van een Mercedes-Benz origineel onderdeel, ertoe leiden dat een
onderdeelnummer worden vervangen door een opvolgerproduct.
Telkens wanneer u een onderdeel aan uw WebParts winkelmandje toevoegt, zoekt WebParts
automatisch naar een beschikbare opvolger. Als er voor een door u geselecteerd
onderdeelnummer een passende opvolger leverbaar is, dan wordt deze direct als
winkelmandje-artikel weergegeven indien het oorspronkelijk ingevoerde onderdeel niet meer
leverbaar is. Het nummer van het voorgangeronderdeel wordt in zulke gevallen ter informatie
onder de onderdeelomschrijving toegevoegd.
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Onderdelen zonder prijsinformatie
Het is mogelijk dat WebParts bij een door u geselecteerd onderdeel geen prijsinformatie
noch een geldig opvolgeronderdeel kan bepalen. De desbetreffende artikelen worden in het
winkelmandje zonder prijs vermeld en kunnen in het kader van een WebParts bestelling ook
naar uw Mercedes-Benz partner worden verzonden.
Zo heeft u de mogelijkheid om uw interesse in het onderdeel aan uw Mercedes-Benz partner
kenbaar te maken en via het opmerkingenveld van de bestelling om een handmatige prijsen opvolgerinformatie te vragen.

Mercedes-Benz originele ruilonderdelen
Mercedes-Benz originele ruilonderdelen zijn voor hergebruik geschikt gemaakte onderdelen
die voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als waar Mercedes-Benz originele onderdelen aan
voldoen en waarvoor dezelfde garantierechten gelden. Als van door u geselecteerde
onderdeelnummers passende ruilonderdelen beschikbaar zijn, dan worden deze automatisch
in een apart venster als mogelijke variant aangeboden.

Kies voor het originele onderdeel of voor het originele ruilonderdeel en klik aansluitend op
de knop "Toepassen".
In de kolom "Retourwaarde" (RW) wordt bij ruilonderdelen het bedrag van het oude
onderdeel getoond dat aan u maximaal wordt vergoed bij retourzending. Dit bedrag wordt bij
de berekening van het totaalbedrag niet ingecalculeerd en afzonderlijk verrekend.

Mercedes-Benz WebParts

44

5 Bestellingen plaatsen en beheren
Het bestellen van Mercedes-Benz originele onderdelen was nog nooit zo eenvoudig. Voor het
plaatsen van een bestelling heeft u in het WebParts winkelmandje drie verschillende
mogelijkheden.

Alles bestellen
Afhankelijk van de geselecteerde winkelmandje-weergave kunt u met de knop [ Alles
bestellen ] alle in het winkelmandje aanwezige onderdelen bestellen.

Als u werkt met het preview-menu van het winkelmandje (zie hoofdstuk "Persoonlijke en
bedrijfsinstellingen") dan kunt u een volledige bestelling ook op elk moment vanuit een
willekeurige andere pagina van WebParts initiëren.

Geselecteerde onderdelen bestellen
Als u slechts bepaalde artikelen van uw actuele winkelmandje wilt bestellen, dient u deze te
markeren door de keuzevakjes voor de onderdeelnummers aan te vinken. Vervolgens
selecteert u in de actiebalk de optie "Bestellen".

Alle onderdelen van een groep bestellen
Als u in uw winkelmandje de gegroepeerde weergave gebruikt (zie hoofdstuk "Winkelmandje
/ gegroepeerde weergave"), dan heeft u een extra optie voor het plaatsen van de bestelling.
Door te klikken op de knop [ Alleen deze groep bestellen ] start u een bestelling van de
volledige inhoud van een winkelmandje-groep.
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5.1 Bestellingen plaatsen
Voer vervolgens eerst de kopgegevens van uw bestelling in.
De verplichte velden "Dealer", "Bestelmogelijkheid" en "Levering" worden bij het nieuw
aanmaken van een bestelling automatisch ingevuld met de door u geselecteerde
standaardwaarden.

De gegevens in de velden „Uw bestelnummer" en "Naam" zijn niet verplicht en dienen er
hoofdzakelijk toe om het beheer van de door u geplaatste bestellingen in WebParts voor u
gemakkelijker te maken. Voer hier bijv. uw bedrijfsinterne bestelnummer in zodat er een
verband bestaat tussen een WebParts bestelling en een concrete taak in uw bedrijf.
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Het veld "Opmerking klant" is eveneens een niet verplicht veld. Gebruik dit veld om bij uw
bestelling extra opmerkingen of uitleg aan uw Mercedes-Benz partner door te geven.
Als uw bestelling niet is bedoeld om eigen voorraad aan te vullen, maar gaat om een
concrete materiaalbehoefte voor een bepaald voertuig, dan adviseren wij om Verstuur
chassisnummer naar de Mercedes-Benz dealer te activeren. Hiermee stelt u uw
Mercedes-Benz partner in de gelegenheid om evt. plausibiliteitscontroles uit te voeren.
Als u klaar bent met het invullen van de kopgegevens, dan kunt u de bestelling verzenden
naar uw Mercedes-Benz partner. Klik hiervoor op de knop [ Controle bestelling ].
In het volgende dialoogvenster worden alle bestelgegevens nogmaals ter controle
weergegeven. Als alle gegevens juist zijn, klik dan op de knop [ Verzenden ] om uw
bestelling te plaatsen (hiervoor moeten eerst de speciale gebruiksvoorwaarden worden
bevestigd).

Als u wijzigingen in uw bestelling wilt aanbrengen, druk dan op de [ Terug ] knop om terug
te keren naar de bewerkingsmodus.

5.2 Een overzicht van alle bestellingen
Totdat ze actief worden verwijderd kunt u in principe alle actuele en historische bestellingen
in het WebParts besteloverzicht inzien. Selecteer hiervoor in de rubriek
"Bestelgeschiedenis" van de WebParts hoofdnavigatie het subpunt "Toon alles".

Opdat u zich sneller kunt oriënteren, bevat het submenu bestelgeschiedenis ook de
mogelijkheid om het weergegeven besteloverzicht reeds direct bij het openen te beperken
tot de vermeldingen met een bepaalde bestelstatus.
Reeds geplaatste bestellingen: Bestelprocedures die aan uw Mercedes-Benz partner zijn
doorgestuurd en nog niet volledig zijn verwerkt.
Bevestigingen: Bestellingen die door uw Mercedes-Benz partner reeds zijn verwerkt.
Annuleringen: Bestellingen die door uw Mercedes-Benz partner reeds zijn geannuleerd.
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Archief: Bestellingen die door u actief als voltooid zijn gekenmerkt.
Dit statusfilter en de optionele sortering op jaar en maand kunt u op alle
besteloverzichtpagina's achteraf aanpassen.

Onafhankelijk van de ingestelde filters kunt u de bestellingen altijd sorteren op individuele
kolommen.

Klik hiervoor op de naam van een kolom. U kunt zowel oplopend ( ) als aflopend ( )
sorteren. Hiervoor moet u eventueel twee keer op de desbetreffende kolomnaam klikken.
Het pijl-symbool geeft telkens de gekozen sorteervolgorde weer.
Houdt u rekening met het volgende:Als uw Mercedes-Benz partner u de mogelijkheid
biedt om bij verschillende dealervestigingen te bestellen, dan vermeldt het besteloverzicht
alleen de artikelen die bij de actueel geselecteerde dealervestiging zijn geplaatst (zie
hoofdstuk "Fundamentele opbouw van WebParts").

Functies van het besteloverzicht
Samen met de keuzevakjes voor de afzonderlijke bestellingen biedt de actiebalk van het
besteloverzicht verschillende functies.

Toon: Toont de details van de geselecteerde bestelling (alleen enkele selectie mogelijk). De
detailweergave kan als alternatief ook worden geopend door te klikken op het
bestelnummer.
Exporteren: Exporteert de gegevens van de geselecteerde bestelling naar keuze naar het
Microsoft Excel formaat xls of naar het EPC inkooplijstformaat xfr (alleen enkele selectie
mogelijk). In uw persoonlijke instellingen kunt u een standaardformaat voor het exporteren
vastleggen.
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Printen: Opent de printweergave van de geselecteerde bestelling (alleen enkele selectie
mogelijk).
Archiveren: Markeert de geselecteerde bestellingen als voltooid (meerdere selecties
mogelijk). Kan alleen voor bestellingen worden uitgevoerd die door uw Mercedes-Benz
partner reeds zijn verwerkt.
Verwijderen:Verwijdert alle geselecteerde bestellingen (meerdere selecties mogelijk).
Als er opmerkingen bij een bestelling zijn, dan wordt daarop geattendeerd met het
opmerking-symbool in het besteloverzicht.

5.3 Detailinformatie bij WebParts bestellingen
De besteldetailweergave toont alle gegevens die bij een bestelling in WebParts beschikbaar
zijn. De weergave is onderverdeeld in drie delen.

Algemene kopgegevens van de bestelling

Bestelnummer: Door WebParts automatisch gegenereerd bestelnummer.
Besteldatum: Datum en tijd waarop de bestelling werd geplaatst.
Status: Actuele status van de bestelling (zie besteloverzicht).
Uw bestelnummer: Optioneel door u vermeld bestelkenmerk.
Naam: Optioneel door u vermelde naam van de bestelling.
Bestelmogelijkheid: Soort bestelling, bijvoorbeeld "Spoedorder" of "Voorraadorder".
Levering: Soort levering, bijvoorbeeld "Zelf afhalen" of "Levering" met koerier.
Dealer: Mercedes-Benz partner (hoofddealer/dealervestiging) waar de bestelling is
geplaatst.
Account: Bedrijf in wiens naam de bestelling is geplaatst.
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Bestelling geplaatst door: Naam en gebruikers-ID van de persoon die de bestellingen heeft
geplaatst.

Commentaar en opmerkingen bij de bestelling
Optionele weergave van klant- en dealeropmerkingen. Dit gedeelte wordt alleen
weergegeven als u aan uw bestelling een opmerking heeft toegevoegd of als de bestelling in
het kader van de bestelafhandeling door uw Mercedes-Benz partner is becommentarieerd.

Overzicht van alle artikelgegevens van een bestelling

Artikel: Doorlopende nummering van artikelen.
Onderdeelnummer / Omschrijving: Eenduidig identificatienummer van het bestelde
onderdeel en de bijbehorende omschrijving.
Retourwaarde: Geeft de voor ruilonderdelen vastgestelde retourwaarde weer.
RG: De aan het onderdeel toegewezen kortingsgroep.
Catalogusprijs: Vermelding van de bruto catalogusprijs.
Basis korting: Kortingspercentage op basis van productkortingsgroep.
Extra korting: Eventueel extra verleende korting.
Aanbieding: Toont bij actie-artikelen de desbetreffende actieperiode.
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Nettoprijs: Nettoprijs per onderdeel na aftrek van alle kortingen.
Aantal artikelen: Aantal bestelde artikelen.
Voorraad: Weergave van de leverbaarheid van het desbetreffende onderdeel.
Totaal/artikel: Totaal voor het aantal bestelde onderdelen van het desbetreffende artikel.
Totale catalogusprijs: Totaal van catalogusprijzen van alle artikelen.
Totale kortingsbedrag: Totaal van alle verleende kortingen van alle artikelen.
Totale nettoprijs: Totale nettoprijs van alle artikelen.
Levering: Toont de leveringskosten voor de bestelling. (Alleen zichtbaar als er
leveringskosten in rekening worden gebracht.)
BTW / Totale prijs: Totale prijs van de bestelling op basis van de nettoprijzen van alle
artikelen, eventueel vermeerderd met leveringskosten en de in rekening gebrachte BTW.

5.4 Wijzigen of schrappen van een dealervestiging
Als klant is er voor u altijd minimaal één dealervestiging waar u kunt bestellen. Uw
Mercedes-Benz partner kan u als klant voor een willekeurig groot aantal van zijn
dealervestigingen toevoegen. Daarnaast is het mogelijk dat uw dealer uw bestelmogelijkheid
bij een dealervestiging beëindigt bijvoorbeeld omdat een ander bedrijf voor u dichterbij is. In
dit geval gaan uw tot dan toe geplaatste bestellingen vanzelfsprekend niet verloren. Deze
worden door uw Mercedes-Benz partner nog bewerkt en uitgevoerd. De volgende wijzigingen
zullen echter optreden:
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Zodra u de desbetreffende dealervestiging selecteert, krijgt u informatie over de
gewijzigde bestelbevoegdheid.



U kunt bij deze dealervestiging geen nieuwe bestellingen meer plaatsen.
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6 Persoonlijke instellingen en bedrijfsinstellingen
In het gedeelte "Mijn account" kunt u uw persoonlijke WebParts instellingen beheren en de
voor uw bedrijf opgeslagen informatie inzien.
De in de afbeeldingen grijs weergegeven informatie kan niet direct door u worden gewijzigd.
Neemt u contact op met uw Mercedes-Benz partner als wijziging van deze gegevens nodig
is.

Persoonlijke instellingen
De persoonlijke instellingen hebben alleen invloed op uw eigen gebruikersaccount.

De gekozen tijdzone heeft invloed op de datum- en tijdvermelding in de WebParts e-mails.
Op basis van de instellingen van uw browser bepaalt WebParts automatisch een tijdzone
voor u. Wijzig de weergegeven tijdzone handmatig als deze niet juist is.
WebParts maakt bij de weergave van informatie onderscheid tussen de taal van de applicatie
en de taal van Web-EPC data. Taal applicatie heeft betrekking op alle bedienings- en
navigatie-elementen van WebParts, terwijl Taal Web-EPC data van toepassing is op de
inhoud van de volledig geïntegreerde elektronische onderdelencatalogus Web-EPC.
Houdt u er rekening mee dat de inhoud van de onderdelencatalogus slechts beschikbaar is
in een beperkt aantal talen.
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In het gedeelte Favorieten kunt u de weergegeven informatie en koppelingen van uw
persoonlijke WebParts startpagina veranderen. Hiervoor zijn beschikbaar "EPC
geschiedenis", "Bestelgeschiedenis" en "Laatst gebruikte bestel template". De afzonderlijke
opties kunnen willekeurig worden gecombineerd.

Selecteer uw persoonlijke instellingen voor bestelmogelijkheid en levering en bepaal aan
welk formaat u de voorkeur geeft voor de export van bestelgegevens.
In het kader van een bestelling verzendt WebParts automatisch de informatie van het
gebruikte chassisnummer van onderdelen die u via de geïntegreerde onderdelencatalogus in
uw winkelmandje heeft gelegd, aan uw Mercedes-Benz partner. Hiermee stelt u uw
Mercedes-Benz partner in de gelegenheid om evt. plausibiliteitscontroles uit te voeren. U
kunt de automatische verzending van het chassisnummer op elk moment deactiveren.
Als u uw muis op een willekeurige subpagina op het winkelmandje-symbool plaatst, toont
WebParts standaard een kort overzicht van de actuele winkelmandje-inhoud. Deze
previewmodus van het winkelmandje kunt u hier deactiveren.
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Als de inhoud van de volledig geïntegreerde onderdelencatalogus Web-EPC niet in uw
landstaal beschikbaar is, adviseren wij u (indien beschikbaar) om bovendien de lokale
omschrijvingen van het WebParts winkelmandje te laten weergeven.
Als Web-EPC artikelen in het winkelmandje worden geplaatst, vult WebParts het veld
"Aantal" automatisch in met het in Web-EPC gedocumenteerde aantal. Hiervan afwijkend
kunt u op verzoek afzonderlijke onderdelen steeds met een aantal van 1 in het
winkelmandje plaatsen.
Met de automatisch bewaarde geschiedenis van het chassisnummer en de model code
en de bewaarde geschiedenis van laatst bezochte groepen biedt WebParts twee
ondersteunende functies die nuttig zijn voor het automatisch verzamelen van
gebruikersgegevens. Als u de genoemde functies niet wilt gebruiken, dan kunt u opslaan van
deze gegevens hier deactiveren. Onafhankelijk daarvan kunt u met de knop [ Verwijder
geschiedenis ] op elk moment gegevens die reeds zijn opgeslagen, verwijderen.

Bedrijfsinstellingen
De bedrijfsinstellingen hebben invloed op alle gebruikersaccounts van een bedrijf.

Als uw Mercedes-Benz partner u de mogelijkheid biedt om bij verschillende vestigingen te
bestellen, dan kunt u hier een "Standaard Mercedes-Benz dealer" selecteren. De hier
opgeslagen dealervestiging zal vanaf de volgende keer dat u zich inlogt zijn
voorgeselecteerd.
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Name of your national sales organisation
Department
www.mercedes-benz.com/webparts

