Handleiding Fysieke omruiling
LogLink

Hoe boek ik een fysieke omruiling in LogLink
U kunt op twee manieren uw kapotte materiaal aanleveren bij Container Centralen.
Deze handleiding is voor het aanmelden van een fysieke omruiling: u levert kapot
materiaal aan en krijgt direct op het depot functioneel materiaal mee terug.
Als u niet-functionele platen en/of CC containers heeft die u wilt omruilen, dan kunt u
dit zelf aanmelden op: www.ccloglink.com
Als u inlogt ziet u op het startscherm aan de rechterzijde een overzicht van uw
reparatievolume. Hier kunt u onder meer zien hoeveel kapotte platen er nog geruild
mogen worden.

Voor het maken van de boeking kunt u in het midden van het scherm terecht.
Kies: Klik hier voor een fysieke omruiling van defect materiaal

Of via een andere weg:
Aanvraag > Fysieke Omruiling
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U ziet dan het volgende:

Klik op Product Toevoegen.
Nu verschijnt nogmaals uw beschikbare reparatievolume, nu in de vorm van een
schijfdiagram.
Hieronder kan het totale aantal producten ingevuld worden. Reken altijd alle
producten, ook de functionele onderstellen en palen om het geheel te vervoeren.
Houd bij het invullen van de aantallen eveneens rekening met onze standaard
stapelregels.
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Vul in het scherm hieronder de volgende velden altijd in:
1. Geplande datum van omruiling. U dient één werkdag voor de inlevering de
boeking te maken.
2. Het depot waar u wilt inleveren.
3. Dit hokje moet aangevinkt worden om verder te gaan.
4. Klik op Aanvraag Verzenden.
Er staan daarnaast een aantal andere velden die niet verplicht zijn, maar ingevuld
kunnen worden voor uw eigen administratie. Bijvoorbeeld de naam van een
transporteur of een referentienummer.

Nu verschijnt de bevestiging van de boeking. Rechtsboven het overzicht staat de knop
om de boeking te printen. Het geprinte document graag meenemen naar het depot.
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Het kan zijn dat er bij grotere aantallen en/of grote drukte op het depot een
goedkeuring gevraagd wordt in verband met depotcapaciteit. In dat geval ziet u
deze mededeling:

Na het ontvangen van de goedkeuring per email kunt u dan alsnog het document
uitprinten.
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