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inloggen in de online sHop

De online shop is bereikbaar via www.wurth.be

1. Klik op LOGIN 

2. Voer uw toegangscodes in

Nog geen logingegevens? 

•	 Maak zelf uw login aan via

•	 Of contacteer ons via 014/44 55 66 en wij bezorgen u 

de logingegevens.
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produCten ZoeKen

U kunt een product op twee verschillende manieren zoeken:

1. Zoeken per productcategorie in 
de catalogus

2. Zoeken per omschrijving, trefwoord of 
artikelnummer in de zoekbalk
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oVerZiCHt Van een produCtFiCHe

Omschrijving van 
het product

Toevoegen 
aan het 

winkelmandje

Beschikbaarheid - 
Groen =

 product is beschikbaar
Rood =

product is beschikbaar, maar 
na een langere leveringster-

mijn

Verpakkings-
eenheid

Omschrijving, 
toepassingen en 

technische 
informatie

Technisch advies

Recent bekeken 
artikelen
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paraMeters Van de aCCount WiJZigen

1. Wachtwoord wijzigen

2. Klik op

3. Klik op ‘Toegangsgegevens’ 

1. Klik op

4. Wijzig uw wachtwoord en 

klik op ‘opslaan’
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paraMeters Van de aCCount WiJZigen

2. Standaardtaal wijzigen

2. Klik op

3. Klik op ‘Algemene instellingen’ 

1. Klik op

4. Wijzig de taal en klik op 

‘opslaan’
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paraMeters Van de aCCount WiJZigen

3. Leveringsadres wijzigen

U kan meerdere leveringsadressen aanmaken

3. Klik op

4. Klik op

5. Klik op

Vul alle gegevens in en klik op 

‘opslaan’ 

2. Klik op

1. Klik op
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online Bestellen

1. Product in de winkelwagen plaatsen

U kunt op twee verschillende manieren een product in de winkelwagen plaatsen

1.	Een	product	vanaf	zijn	productfiche	in	de	winkelwagen	toevoegen

2. Een product toevoegen door rechtstreeks zijn artikelnummer in het veld boven de winkelwagen in te vullen

A. Selecteer uw produc-
ten in de catalogus

B. Kies de 
hoeveelheid C. Kies de 

verpakkingseenheid

D. Klik op ‘In winkelwa-
gen’

Prijs 

Ga naar de winkelwa-
gen door op dit icoon te 

klikken

Voer de Würth artikelnummers of uw eigen klant-

referenties en de gewenste hoeveelheid in en klik 

op
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online Bestellen

2. Winkelwagen bekijken

Weergave van de beschikbaarheid - 
Groen = product is beschikbaar - Rood = product is beschikbaar, maar 

na een langere leveringstermijn

Mogelijkheid om 
nieuwe referenties aan 
de winkelwagen toe te 

voegen

Eenheidsprijs

Totaalprijs

Verpakkingseenheid 
(bv. u bestelt hier 2 dozen met 

2.000 stuks)

Klik hier om de inhoud van uw 
winkelwagen af te drukken Klik hier om uw winkelwagen naar 

het Excel-formaat te exporteren

Om een inventaris van de 
winkelwagen te maken 

(functie die in het kader van een 
ORSY®-systeem kan worden ge-
bruikt d.m.v. de ORSY®-scanner) 

cf. pagina 19
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Wijzig hier de hoeveel-
heid en klik vervolgens 

op ‘Wijzigen’ 

online Bestellen

3. Bestelling schrappen of hoeveelheid wijzigen in de winkelwagen

Als u de volledige bestel-
ling in de winkelwagen 
wilt schrappen: klik op 
het      icoon onderaan 

de winkelwagen

Als u slechts één artikel 
wilt schrappen: klik op het 

icoon naast het artikel
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online Bestellen

4. Winkelwagen controleren en bestelling plaatsen

Klik op ‘Volgende (verzendadres)’ om de inhoud van uw 
winkelwagen te bevestigen en om uw bestelling te plaatsen
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Als u deze bestelling wilt laten leveren op 
uw firma adres, vul dan niets in

Hier kunt u een adres 
kiezen dat u zelf al heeft  

aangemaakt

Hier kunt u een afwijkend 
leveradres invullen

Hier kunt U uw bestelnum-
mer invullen.

Klik op ‘Winkelwagen versturen’ om de bestelling te plaatsen 
bij Würth. Er wordt dan automatisch een e-mailbericht ter 

bevestiging van de bestelling naar uw e-mailadres verstuurd
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geaVanCeerde FunCties

Of klik op het icoon

Voer daarna uw 
referenties in en 
klik op ‘Toevoe-

gen’

1. Een bestelmodel creëren
U kunt deze functie gebruiken wanneer u bepaalde producten regelmatig bestelt. Op die manier kunt u uw winkelwagen 
snel samenstellen. U kan een bestelmodel creëren op 3 verschillende manieren

Klik vervolgens op 
‘Bestelmodellen’ 

Klik op ‘Bestelmodel 
aanmaken’

1. Via 'Bestelmodellen' onder 'functies'

Klik hier
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U kunt ook een bestelmodel 
aanmaken op basis van 
een	offertenummer	dat	u	
hebt ontvangen van uw 
Würth accountmanager.

Geef het bestelmodel 
een naam

Klik op ‘Opslaan’

3. Op basis van een offertenummer

2. Op basis van een winkelwagen
ga daarvoor naar uw winkelwagen, plaats de artikelen in 
de winkelwagen, geef het bestelmodel een naam en klik 
vervolgens op ’Winkelwagen opslaan’
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In deze lijst vindt u uw model 
terug U kunt uw artikelen rechtstreeks in een 

winkelwagen plaatsen als u op  klikt. U 
kunt een bestelmodel verwijderen als u op  

 klikt

Overzicht van de bestaande bestelmodellen
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geaVanCeerde FunCties

2. Overzicht van reeds geplaatste orders

Klik op de winkelwagen als u het overzicht van uw bestellingen wilt bekijken:

Klik op ‘Orders’ 

U kunt dan op basis van uw bestelnummer of het artikelnummer 
uw vorige bestellingen opzoeken.

Overzicht van de bestaande bestelmodellen

U kunt al uw openstaande bestellingen of 
alle artikelen die nog geleverd dienen te 
worden, op het scherm laten verschijnen 

door te klikken op ‚vernieuwen‘
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geaVanCeerde FunCties

3. Vaakst bestelde producten zoeken

U kunt deze functie gebruiken om op een snelle manier een winkelwagen samen te stellen met de artikelen die u regelmatig 
koopt. Ga naar uw winkelwagen als u uw meest gekochte artikelen wilt bekijken:

Klik op 
‘Meest verkochte’ 

Hier vindt u de lijst van 
de producten die u het 
meest koopt

Het enige wat u moet 
doen, is de hoeveelheid 

invullen en vervolgens op 
het icoon  klikken om 
het artikel in de winkel-

wagen te plaatsen.
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geaVanCeerde FunCties

4. Inventaris opstellen met ORSY®-scanner

Deze functie wordt gebruikt in combinatie met een ORSY® logistiek systeem met de optie ORSY®-scanner.

Klik op het icoon  
om de inventaris van 

de gescande producten 
samen te stellen. 

De inventaris kan 
naar verschillende 

formaten (CSV, XLS) 
worden geëxpor-

teerd of in de vorm 
van etiketten wor-
den weergegeven.

U vindt al uw inventarissen onder de 
rubriek 'Inventaris‘ terug.

1. Scan de artikelen
2. Plaats de scanner in de sokkel
3. Een pop-up scherm verschijnt automatisch
4. Vul uw logingegevens in
5. Klik op 'scanner uitlezen'
6. De verbinding met de online shop wordt gemaakt en al uw artikelen 

worden automatisch naar het winkelmandje overgezet.



Handleiding online sHop WürtH Belux           20

geaVanCeerde FunCties

5. Barcodecatalogus opstellen

Deze functie wordt gebruikt bij een ORSY® logistiek systeem in combinatie met een ORSY®-scanner. U kunt nieuwe artikelen 
bestellen om uw voorraad aan te vullen als u met uw ORSY®-scanner de referenties scant die in uw barcodecatalogus 
zijn opgenomen.

U	kunt	een	barcodecatalogus	samenstellen	op	basis	van	een	bestelmodel	(p14)	of	een	offertenummer	(via	uw	Würth	
account manager)

Ga vervolgens naar uw winkelwagen en klik op het icoon   

Klik daarna op 

klik op 

Hier vindt u al uw bestelmodellen. Klik 
op het overeenstemmende icoon   
om het model te selecteren dat u wilt 
gebruiken om de catalogus samen te 

stellen.

Het geselecteerde model komt dan in 
de rechterkolom te staan.

U kunt ook een barcodecatalogus 
aanmaken	als	u	een	offertenum-

mer invoert.

Klik vervolgens op  
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U kunt uw catalogus een nieuwe naam 
geven en deze per mail versturen als u 
het daarvoor voorziene vakje aanvinkt

Klik vervolgens op

Würth Barcodecatalogus : 19.06.2015

Bestellijst voor klantnr. 303193065: Divisipromojuli2015

4 0 5 0 6 4 1 8 9 5 5 2 3

016548 530 VE 25 8x530
Spaanplaatschroef boorpunt
SCR-CS-MPK-WO-VG-AW40-(A2K)-8,0X530/495

4 0 5 0 6 4 1 8 9 5 5 3 0

016548 580 VE 25 8x580
Spaanplaatschroef boorpunt
SCR-CS-MPK-WO-VG-AW40-(A2K)-8,0X580/545

4 0 4 7 3 7 6 8 6 0 9 2 6

017015040 VE 500 5x40
Spaanplaatschr. verz. kop met freesrand
SHR-PVFK-BORST-HO-AW20-(A2K)-5X40/25

4 0 4 7 3 7 6 8 6 0 9 4 0

017015050 VE 250 5x50
Spaanplaatschr. verz. kop met freesrand
SHR-PVFK-BORST-HO-AW20-(A2K)-5X50/30

4 0 4 7 3 7 6 7 1 1 2 1 1

017015060 VE 250 5x60
Spaanplaatschr. verz. kop met freesrand
SHR-PVFK-BORST-HO-AW20-(A2K)-5X60/37

4 0 4 7 3 7 6 8 6 0 9 6 4

017015070 VE 200 5x70
Spaanplaatschr. verz. kop met freesrand
SHR-PVFK-BORST-HO-AW20-(A2K)-5X70/42

4 0 4 7 3 7 6 7 1 1 2 2 8

017015080 VE 100 5x80
Spaanplaatschr. verz. kop met freesrand
SHR-PVFK-BORST-HO-AW20-(A2K)-5X80/42

4 0 4 5 7 2 7 4 5 5 5 9 3

018400013 VE 2
Transportanker
ANK-TRAN-(A2C)-1,3T

4 0 5 3 4 7 9 3 7 9 8 4 5

0184210181 VE 50 10x180
Spaanplaatschroef zeskantkop
SHR-HO-6KT-AW40-(A2K)-10MX180MM/145MM

4 0 5 3 4 7 9 3 6 6 3 8 8

018421091 VE 50 10x90
Spaanplaatschroef zeskantkop
SHR-HO-6KT-AW40-(A2K)-10MMX90MM/60MM

4 0 4 5 9 8 9 7 0 8 0 7 9

0184212121 VE 50 12x120
Spaanplaatschroef zeskantkop
SHR-HO-6KT-AW40-(A2K)-12X120/100

4 0 4 5 9 8 9 7 0 8 0 8 6

0184212161 VE 50 12x160
Spaanplaatschroef zeskantkop
SHR-HO-6KT-AW40-(A2K)-12X160/145

4 0 4 7 3 7 6 8 7 6 4 6 0

0184212181 VE 50 12x180
Spaanplaatschroef zeskantkop
SHR-HO-(6K/AW40)-(A2K)-12X180/145

4 0 1 1 2 3 1 2 4 3 7 0 4

018903525 VE 1000 3,5x25
Snelbouwschroef dubbele schroefdraad
SHR-SNELB-DBS-PH2-(PHR)-3,5X25/18

4 0 1 1 2 3 1 2 4 3 7 2 8

018903535 VE 1000 3,5x35
Snelbouwschroef dubbele schroefdraad
SHR-SNELB-DBS-PH2-(PHR)-3,5X35/28

4 0 1 1 2 3 1 2 4 3 7 8 0

018903925 VE 1000 3,9x25
Snelbouwschroef dubbele schroefdraad
SHR-SNELB-DBS-PH2-(PHR)-3,9X25/18

4 0 1 1 2 3 1 2 4 3 8 0 3

018903935 VE 1000 3,9x35
Snelbouwschroef dubbele schroefdraad
SHR-SNELB-DBS-PH2-(PHR)-3,9X35/28

4 0 1 1 2 3 1 2 4 4 1 9 0

018939 25 VE 1000 3,9x25
Snelbouwschroef grove schroefdraad
SHR-SNELB-GROF-PH2-(PHR)-3,9X25/18

4 0 1 1 2 3 1 2 4 4 2 3 7

018939 35 VE 1000 3,9x35
Snelbouwschroef grove schroefdraad
SHR-SNELB-GROF-PH2-(PHR)-3,9X35/28

4 0 2 4 8 3 5 7 5 6 5 1 8

0481342110 VE 1250 4,2x110
Rondkopnagels op strip persluchttacker
NGL-RDKP-STRIP-4,2X110

4 0 2 4 8 3 5 7 5 6 5 3 2

0481342120 VE 1250 4,2x120
Rondkopnagels op strip persluchttacker
NGL-RDKP-STRIP-4,2X120

4 0 2 4 8 3 5 7 5 6 5 4 9

0481342130 VE 1250 4,2x130
Rondkopnagels op strip persluchttacker
NGL-RDKP-STRIP-4,2X130

© 2015 by Würth Belux nv
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Uw barcodecatalogus gaat automatisch 
open zodra hij in pdf-formaat werd ge-
download. U kunt de catalogus daarna 

afdrukken of opslaan.
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geaVanCeerde FunCties

6. Bestelling in uw ERP-systeem importeren

Van elke bestelling kunt u per mail een bestelbevestiging in verschillende formaten ontvangen. Deze kan u na elke bestelling 
rechtstreeks in uw ERP-systeem importeren.

Ga vervolgens naar de tab   
Daar vindt u een overzicht van alle beschikbare formaten. Selecteer de formaten die met uw eigen ERP-systeem compatibel 
zijn. Sla de gegevens op. U zult daarna na elke bestelling per mail een orderbevestiging in het gewenste formaat ontvangen.

Als u op , klikt, krijgt u de 
details van het geselecteerde 

formaat te zien.

2. Klik op

1. Klik op
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geaVanCeerde FunCties

7. Overige functies

In de Online shop van Würth zijn nog vele andere functies, zoals:

•	 kostenbeheer (analyse van de bestelling, per kostencentrum of per dienst) 

•	 invoering van meerdere rechten per gebruiker
 -   gebruikersfunctie met toegang tot een vastgelegd gamma artikelen
 -   bepaald budget per gebruiker
 -   beheerdersfunctie met validatie van iedere winkelwagen vóór de bestelling
 -   aanmaken van gebruikers
 -   opvolging van de bestellingen, ... 

•	 en nog veel andere functies.

Wilt u meer weten over één van die functies of wilt u de overige functies van uw Online shop van Würth Belux  gedetailleerder 
ontdekken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Würth account manager of mail naar eshop@wurth.be
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Vragen? 
Aarzel niet om contact op te nemen met uw Würth account manager, of mail naar eshop@wurth.be

Würth Belux nv
Everdongenlaan 29
2300 Turnhout
T +32 14 44 55 66
F +32 14 44 55 67
info@wurth.be
www.wurth.be

© by Würth Belux nv
Opmaak en druk in België
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
fotokopie,	microfilm	of	op	welke	andere	wijze	dan	
ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.


