
MyAccount –
Nieuwe functies:

 Bekijk uw facturen en creditnota’s in één klik. 

 Stuur ons uw retours onafhankelijk en zonder vertraging.

 Eenvoudig en snel retours combineren. 

 Zie in één oogopslag welke van uw backorders beschikbaar,  
 te bestellen of te annuleren zijn.

 Verzamel verschillende backorders en bespaar tijd.

 Verkrijg uw huidige prijzen om in uw webshop te 
 importeren wanneer u maar wilt.
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 Bekijk uw facturen en creditnota’s in één klik.

 Zie in één oogopslag welke van uw backorders beschikbaar, 
 te bestellen of te annuleren zijn.

 Verzamel verschillende backorders en bespaar tijd.

 Stuur ons uw retours onafhankelijk en zonder vertraging.

 Eenvoudig en snel retours combineren.

 Verkrijg uw huidige prijzen om in uw webshop te 
 importeren wanneer u maar wilt.
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1. Hoe krijg ik “MyAccount” 

Log in op de webshop www.falk-ross.eu. Dan vindt u de 
knoppen met persoonlijke functies aan de linkerkant. Klik 
op “MyAccount” om naar de homepage van “MyAccount” 
site te gaan...

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

Let op: “MyAccount” wordt geopend in hetzelfde venster
als de webshop. Als u het venster sluit wordt  u automatisch
afgemeld van de F&R webshop.

Click here
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2. Home

Deze eerste pagina is een introductie pagina. De taal van 
deze pagina wordt bepaald door de aanmelding. 
(een Engelse login werd hier gebruikt )

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

Als u wilt terugkeren naar de F&R webshop hoeft u alleen 
maar uit te loggen uit MyAccount. 
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3. Facturen en credit nota

Op deze pagina kunt u zoeken naar facturen en creditnota’s
Aan nde hand van factuurnummer (links) of bij jaar/
maand (rechts).  Het is niet mogelijk om alleen zoeken op 
jaar of alleen per maand.

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

Na het invullen van de zoekcriteria klik op “Gegevens ver-
zenden” en de resultaten  zullen worden weergegeven in 
een lijst (zie volgende pagina).

Type in factuurnummer of leeg

Selecteer een maand en jaar



6Falk&Ross Group Benelux | Copyright© 2015

MyAccount  | De handleiding

U kunt nu een factuur of een creditnota versturen naar het 
e-mail adres dat is opgeslagen in uw account Gewoon “ja” 
aankruisen op de gewenste regel(s) en klik op “Verzend ge-
selecteerde facturen”.

Screenshot [24.03.2015] - zoek criteria: Maand = April, Jaar = 2014 
Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

Vervolgens krijgt u een email van myaccount@falk-ross.com
met de geselecteerde factuur(s) en/of creditnota(s) als 
PDF-bestand. 

Kruist u “Ja” om een een factuur of creditnota te selecteren
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4. Retours

Hier kunt u uw retours  zelf beheren (zonder F&R te con-
tacteren). Voor het beheren van een retour, kunt u een be-
paalde factuur nummer (rechts) invullen of laat dit veld 
leeg voor alle facturen. U kunt ook kiezen tussen twee re-
tour opties : 

“Volledige factuur(s) (eenvoudig)” betekent alle items re-
tourneren van één factuur (zie 4.1 ).

“Selecteer de artikelen vanaf de factuurdatum(s) (geavan-
ceerd)” betekent verschillende items in verschillende hoe-
veelheden (zie 4.2 ).

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

Na het kiezen van deze optie, klikt u op “g egevens verstu-
ren” om de resultaten te ontvangen.

Opmerking: de facturen die in deze lijst weergegeven wor-
den komen overeen met de artikelen die in aanmerking 
komen voor retours. Artikelen die buiten deze periode 
gefactureerd zijn geworden, worden niet weergegeven. U 
vindt de betreffende retourperiode in de Algemene Voor-
waarden.

Kies uw optie  Vul een factuurnummer in of laat leeg
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4.1 Retours: Volledige factuur (eenvoudig)

De site toont de resultaten van de zoekopdracht (bijvoor-
beeld criteria: “factuurnummer “= leeg veld; “retouren”: 
“Volledige factuur(s) (eenvoudig) “ ). Kies de bijbehorende 
factuur en verwerk de volgende stappen:

a. Kolom “Reden voor retour”
Geef de reden voor retour met het keuzemenu.

b. Kolom “Retour”
“ja” aankruisen als u een retour wilt. Zonder een reden 
van retour kunt  u  geen  “Ja” aankruisen.

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

Nadat u een keuze hebt gemaakt, klikt u op “gegevens 
doorsturen”  om de informatie naar ons ERP-systeem (en-
terprise resource planning) te sturen voor retourbon aan te 
maken (zie 4.3 ).

De knop “Reset” verwijdert selecties. 

a. b.
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Na klikken op “gegevens versturen” verschijnt er een scherm 
met de door u gekozen retours. Dit is om te dubbelchecken.

Om de retour naar ons ERP-systeem (enterprise resource 
planning) te kunnen sturen en een retourbonl (zie 4.3 )aan 
te kunnen maken,  moet u bevestigen dat u akkoord bent  
met onze Algemene voorwaarden en klikt u nogmaals op 
“gegevens versturen”.

Screenshot [24.03.2015] – Through continuous development this screenshot may differ from the current view of the website.

Met de knop “Terug” gaat u terug naar uw keuze waar u 
opnieuw kunt aanpassen. 

Met de knop “opnieuw zoeken” kunt u een ander item zoe-
ken.
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4.2 Retours: Selecteer artikelen van 
      facturen (geavanceerd)

Kies in het keuzemenu aan de linkerkant “Selecteer ar-
tikelen uit facturen (geavanceerd)” en klik op “gegevens 
versturen”. U kunt het factuurnummer aan de rechterkant 
invoeren om nauwkeuriger te zoeken. Voer vervolgens de 
volgende stappen in de lijst met resultaten.

a. Kolom “Hoeveelheid”
Type in hoeveel items van de ene positie u wilt terugstu-
ren. De lijn onder het gebied “Gekochte items:” vertelt u 
het aantal bestelde producten en is tevens het maximum 
aantal dat u kunt intikken

b. Kolom “Reden”
Geef de reden voor retour aan met het keuzemenu.

c. Kolom “Retour”
“ja” aankruisen als u de retour wilt uitvoeren. Zonder 
dat u de reden van retourneren aangeeft, kunt u geen 
“Ja” aankruisen.

Als u klaar bent met uw keuze klikt u op “gegevens ver-
sturen” om uw gegevens naar ons ERP-systeem (enterprise 
resource planning) te sturen en om een retourbon te laten 
aanmaken.

De knop “Reset” verwijdert selecties.

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

a. c.b.
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Na geklikt te hebben op “gegevens vesturen” zal een scherm 
verschijnen met de door u gekozen retours.

Dit is om te dubbelchecken Om de retour naar ons ERP-sys-
teem (enterprise resource planning) te kunnen sturen voor 
een retourbon (zie 4.3 )  moet u bevestigen dat  u akkoord 
gaat met onze Algemene voorwaarden en klikt u nogmaals 
op “gegevens versturen”.

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

Met de knop “Terug” gaat u terug naar uw keuze waar u 
opnieuw aanpassingen kunt uitvoeren.

Met de knop “opnieuw zoeken” kunt u een ander item zoe-
ken.
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Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.

4.3 Retours: shipping label en retourbon

Nadat u op “gegevens versturen”  heeft geklikt komt u au-
tomatisch op deze pagina waar u de retourbon kunt aan-
maken en alle nodige info voor uw retour heeft. U vult het 
aantal pakketten in die u wilt retourneren en het totale ge-
wicht van uw retour. 

Klik daarna op “Maak document ( .pdf) “.  Het maxima-
le gewicht van een verpakking is 20 kg. Met een klik op 
“Maak document ( .pdf) kunt u het  PDF-bestand openen 
of opslaan. Het bevat:

	 •	Elektronisch	etiket	voor	retourzending	na	ontvangst
	 •	UPS	af	te	drukken	etiket	(shipping	label)
	 •	Retour	sticker
	 •	Retour	levering	opmerking	(voor	uw	info)
	 •	Informatie	over	retour	proces

U ontvangt tevens een bindend retourpakbon per email. 
Dit moet u in de doos voor de retour plaatsen. Zonder dat 
kunnen wij  uw retourzending niet behandelen.
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5. Back orders

Hier kunt u zelf uw back orders beheren. Met een klik op 
de knop “back orders verkrijgen” krijgt u een lijst met al uw 

achterstallige orders (zie volgende pagina). Dit kan enkele 
seconden duren.

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.
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Screenshot [24.03.2015] – Through continuous development this screenshot may differ from the current view of the website.

Deze pagina geeft een compleet overzicht van alle back or-
ders voor uw account.

De kolom “Open hoeveelheid” geeft aan wat nu beschikbaar
is (groen gemarkeerde velden) en die nog niet beschikbaar zijn
(rood gemarkeerde velden). Er is ook een mouseover effect die
u informatie geeft over de actuele beschikbaarheid.

De kolom “Verwerking back-orders” biedt verschillende op-
ties voor uw  back orders.

“Geen actie“  = gebeurt niets (voorgeselecteerde)

“Annuleer item“ = wist deze positie uit de lijst en uw 
     bestellingen (ook van ons ERP-systeem)

“Stuur item“  = ontbrekende hoeveelheid zal worden
      verzonden (alleen mogelijk voor groen
      gemarkeerde velden)

Nadat u de back orders heeft geselecteerd, klikt u op “ver-
stuur bestelling” om het door te geven aan  ons ERP-sys-
teem (enterprise resource planning) zodat het kan worden 
verwerkt.

Een klik op “back orders verkrijgen” en de lijst wordt bijge-
werkt. De knop “Reset” verwijdert selecties.

Mouse-over effect
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6. Mijn prijzen

Een lijst met uw huidige inkoopprijzen  wordt verzonden 
naar het e-mail adres dat in uw account is opgeslagen. 
Klik op “ gegevens vesrturen” en u ontvangt een e-mail van 
myaccount@falk-ross.com met een Excel-bestand bijge-

voegd. Dit Excel-bestand is geschikt om te worden geladen 
in uw systemeem/webshop. Uw technische dienst hoeft dit 
bestand enkel aan te passen voor uw behoeften en te im-
porteren.

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.
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7. FAQ - Veel gestelde Vragen 

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Screenshot [24.03.2015] - Door continue ontwikkeling kan deze screenshot afwijken van de huidige weergave van de website.


