Handleiding Quota transfer
LogLink
Hoe transfereer ik quota naar een andere partij in LogLink
Indien u zelf weinig of geen defect materiaal inlevert of omruilt op onze depots kunt u
uw toegewezen reparatievolume overdragen aan een andere klant (bijvoorbeeld een
transporteur). In deze handleiding tonen wij hoe dit eenvoudig gedaan kan worden in
ons LogLink-systeem.

Stap 1: Waar vindt u ‘quota transfer’ in LogLink?
•
•
•

U logt in op www.ccloglink.com
Klik op de tab Aanvraag
In het menu wat eronder verschijnt, klikt u op Transfer en vervolgens op Quota
Transfer

Stap 2: Hoe boekt u reparatievolume (quota) over?
•
•
•

Voer het CC-klantnummer in van uw relatie naar wie u uw quota wilt
overboeken in het veld: Transfer aan (begunstigde)
Voer het gewenste aantal te transfereren reparatievolume in
Bevestig de actie door op Submit / bevestigen te klikken
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Stap 3: Hoe kunt u controleren of het quota goed is overgeboekt?
•
•

U logt in op www.ccloglink.com
Op het startscherm ziet u aan de rechterzijde een overzicht van uw
reparatievolume. Hier is ook de optie op een pdf-rapport op te vragen. Klik op PDF
rapport weergeven

•

Nu verschijnt een pop-up met PDF bestand waar uw volledige quota wordt
gespecificeerd. Het getransfereerde saldo staat aangegeven onder de kop
Repair Quota Transactions. In het veld Partner komt de naam te staan van
uw relatie naar wie u het quota heeft overgeboekt

•

Uw getransfereerde quota is als Transferred Out in blauw aangegeven in de
Repair Quota Summary (dit is het schijfdiagram bovenaan het rapport)
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•

Indien u niet op het startscherm staat kunt u het pdf-rapport opvragen door op de
knop Info te klikken
In het menu dat eronder verschijnt, klikt u op Reports en vervolgens op Alle
Rapporten
Dan klikt u op Repair Quota History Report

•

Er verschijnt een pop-up, klik hierin op Indienen

•
•

Meer informatie
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft dan kunt u ons op werkdagen bereiken
tussen 08.00u – 17.00u op tel. +31 235 544 020 (Nederland) of tel. +32 2 899 08 74
(België), of per email: ccbenelux@container-centralen.com.
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