Aldoc catalogus
Wij als Aldoc raden aan om regelmatig het menu van Aldoc aan te passen en te onderhouden.
Regelmatig komen er nieuwe onderdelen bij, en zijn er wijzigingen vanuit de kant van de fabrikant of
leverancier.
Door een goed onderhoud van het menu voorkom je dat er onderdelen niet worden getoond die je in
het assortiment hebt, en blijf je altijd up-to-date naar je afnemers.
Indien de basis van het menu op orde is, is het een kwestie van bijhouden.
Mocht de handleiding niet duidelijk zijn, of je hebt vragen over de werking van Aldoc, zijn we
beschikbaar voor jou op telefoonnummer 076 530 5770
Tevens is er een menutraining beschikbaar, en kunnen we ook op afstand hulp bieden met
Teamviewer (teamviewer.com)

Bewerken en onderhouden van de Aldoc Catalogus
Om het Aldoc menu te kunnen bewerken start je de catalogus op, in klik je op onderstaande knop:
“menu bewerken” Deze is te vinden link onderaan in de catalogus:

Je komt nu in de bewerkingsmodus van de catalogus. Hier komen 3 knoppen naar voren:

Met de linkerknop (Pijltje) haal je een kopie van het bewerkingsmenu op. Met het wolkje zet je de
catalogus online en met de prullenbak gooi je de gemaakte kopie weg.

Om de catalogus te kunnen bewerken klikken we op het pijltje en komen we in de bewerkingsmodus:

De bewerkingsmodus is ingedeeld in 7 categorieën / tabbladen:
Dit zijn de artikelen die momenteel niet in het menu staan.
Hier bepaal je de structuur van het menu en kan je artikelen toevoegen
Hier heb je een overzicht met alle onderdelen die niet gekoppeld zijn
kijk hier voor welke leverancier welk onderdeel levert
Wissel hier eenvoudig van leverancier in de catalogus
Zet hier een specifieke leverancier of leveranciers direct aan in de catalogus

Dit is een optionele module, gebruikt door technische programma’s

Categorie 1, Nieuw / Ongebruikt

Dit zijn de artikelen die momenteel niet in het menu staan van de catalogus.
in de linke kolom (1) wordt het onderdeel getoond, in de rechterkolom (3) de groep waar je hem
eventueel direct in kan plaatsen. Het toevoegen en verplaatsen kan ook in categorie 2, menu wijzigen
Indien je een onderdeel niet wenst te gebruiken in je catalogus, kan je die aanvinken in de kolom N.G
(2) Onderdeel zal dan niet naar voren komen indien je hem wilt toevoegen in een groep.

Categorie 2, menu wijzigen

Hier bepaal je de structuur van het menu en kan je artikelen toevoegen in de bestaande groepen.
Ook kan je extra groepen aanmaken en naam van een groep wijzigen (3)
De groepsstructuur en indeling die je hier ziet, zal na aanpassing volledig worden overgenomen en
zal je terugzien in het beginscherm van Aldoc.
Standaard is de groepering (2) ingedeeld in 3 kolommen, dit is aan te passen naar 4. Indien je dit
wenst kan je dit verzoek neerleggen bij de helpdesk van Aldoc.
Bij menunaam (1) geef je de gewenste naam in van de naam van je catalogus.

Indien er een uitroepteken voor de groep naar voren komt (4) wil dit zeggen dat niet alle artikelen in
deze groep gekoppeld zijn aan leveranciers. Deze onderdelen worden dan ook niet getoond in Aldoc.

Als je zelf een nieuwe groep wilt aanmaken, kan dit door te klikken op het plusje (2) je zal dan zien
dat er een extra groep bij komt waar je de naam van kan aanpassen (1) Indien je een titelbalk wilt
toevoegen, klik je op de punaise (3)
Indien je op een groep klikt, komt onderstaande scherm naar voren en hier kan je in de
desbetreffende groep de artikelen toevoegen en koppelen aan de juiste leverancier:

De groep zal standaard gevuld worden met onderdelen die onder deze groep behoren. (1) Alle
onderdelen worden in het rood getoond, dit doordat ze nog niet gekoppeld zijn aan een leverancier
(2) en zo worden de onderdelen ook niet getoond in Aldoc. Je kan nu de groepen gaan vullen met de
gewenste onderdelen. Vergeet tussentijds ook niet op te slaan door op het wolkje te klikken (3)
Indien je een los onderdeel wil toevoegen klik je op het gewenste onderdeel, en dubbelklik op de
leverancierspositie (2) Hierbij komt onderstaande kader naar voren, en kan je de gewenste
leverancier erbij zoeken en koppelen:

Betreffende de leverancierspositie (2) dit bepaald op welke positie het onderdeel naar voren komt in
Aldoc. Indien je kiest voor de A positie zal deze als eerste worden getoond, daarna zullen B, C en D
volgen. Dit zal worden getoond in Aldoc op het zoekscherm als onderstaand:

Indien je wenst dat alle artikelen worden gekoppeld in een groep aan 1 desbetreffende leverancier,
volg dan de volgende stappen uit:

Selecteer alle onderdelen in de groep (1) Vervolgens klik je op dupliceren (2) en daarna op de
gewenste leverancierspositie (3) Een popup-scherm volgt en hier kan de gewenste leverancier
kiezen. De groep zal aangevuld worden met witte regels, hierbij zie je dat deze onderdelen
gekoppeld zijn de gekozen leverancier.
Indien je wenst dat de groep opnieuw gevuld moet worden met de onderdelen kan je op het
bladzijde-icoontje klikken.
Let op! De wijzigingen zijn pas actief na het online zetten van de catalogus, en opnieuw inloggen in
de Aldoc catalogus!

Categorie 3, heb ik alles?

Hier heb je een overzicht met alle onderdelen die niet gekoppeld zijn. In de eerste kolom vind je de
leveranciers die momenteel actief zijn in Aldoc (1) De tweede kolom (2) toont aan welk artikel van de
desbetreffende leverancier niet gekoppeld is. Dit artikel is dan ook niet actief in Aldoc. In de 3de
kolom (3) word aangegeven onder welk icoon dit artikel actief is.
De groene balk geeft aan welke leverancier getoond word, door te scrollen kan je zo ook de andere
leveranciers bekijken. In de categorie ‘Menu wijzigen’ kan je de ontbrekende artikelen toevoegen.

Categorie 4, Leveranciers zoeken

kijk hier welke leverancier welk onderdeel levert. Ik het zoekveld (1) geef je het betreffende
onderdeel in, de groep zal dan getoond worden, met bijhorende leverancier (3)

Categorie 5, Leverancier wisselen
Wissel hier eenvoudig van leverancier in de catalogus

In de eerste kolom (1) vind je de leveranciers die momenteel actief staan in Aldoc.
Indien je een actieve leverancier wilt wisselen voor een andere leverancier, selecteer in kolom 1 (1)
de desbetreffende leverancier, en selecteer in de rechterkolom (3) de leverancier waarvoor je die wil
vervangen. Om de wijziging door te voeren klik je op de pijltjes (2)
Indien je een leverancier alleen uit Aldoc wilt halen, kies dan voor de bovenste optie BLANCO (3)

Categorie 6, Snelvuller
Zet hier een specifieke leverancier of leveranciers direct aan in de catalogus

In kolom 1 (1) vind je alle leveranciers die momenteel in Aldoc te vinden zijn.
Indien je een specifieke leverancier direct wil toevoegen in Aldoc, vink je hier de leverancier aan (1)
vervolgens geef je aan in de rechterkolom (3) op welke positie hij moet staan (Zie blz. 3) en dit
bevestig je met de pijltjes (3)
Let op! Indien je een leverancier aanzet via de Snelvuller zal alles gevuld worden in Aldoc van deze
leverancier. Ook eventueel de onderdelen die je daar niet bestelt!

Categorie 7, Interval
Dit is een optionele module, gebruikt door technische programma’s.
Deze module is van belang indien je gebruik maakt van technische modules als Haynespro of TecRMI.

