TRANZX SERVICE-PORTAL
Op 29.08.2016 zal de dealer portal worden vrijgegeven voor u. Via het portaal kunt u bestellingen,
verslagen en mededelingen plaatsen, technische documenten openen, directe technische vragen aan de
klantenservice en de status van al uw zaken op elk gewenst moment bekijken.
U kunt inloggen als gebruikelijk op onze homepage www.tranzxpst.com in de login area.
Als u al een inlog op onze homepage hebt, neem dan deze belangrijke informatie in acht:
Door de volledige aanpassing van het systeem en het nieuwe beveiligingsbeleid dienen alle persoonlijke
wachtwoorden te worden gereset.
Maak gebruik van de "Vergeten Password functie" in dit geval. Geef uw e-mailadres in waarmee je op
onze homepage geregistreerd bent. U ontvangt dan een e-mail om uw wachtwoord te wijzigen.

Nu kunt u uw portal in de volle omvang gebruiken.
Indien u nog geen login van onze website bezit, maar toch onze dealer portal zou willen gebruiken, kunt
u terecht op onze website om u te registreren. U ontvangt dan een login naar de portal.
Belangrijke informatie voor onze Nederlandse en Belgische klanten:
Onze webshop is op dit moment alleen gekoppeld aan ons magazijn in Duitsland. Daarom kunnen de
verzendkosten hoger uitvallen voor bestellingen uit Nederland. U kunt uw bestelling ook plaatsen via de
e-mail in Nederland, met behulp van het volgende adres: info.nl@jd-eur.com.

We willen u graag de volgende functies mogelijkheden aan u introduceren:
- Overzicht van al uw tickets en aanvragen
- Profiel
- Webshop
- Tickets
- RMA
- Case gerelateerde communicatie
- Technische documenten te lezen en of te downloaden

Overzicht van al uw tickets en aanvragen

Profiel
In uw profiel kunt u uw wachtwoord en de taal wijzigen of het abonnement van de nieuwsbrief
aanpassen.

Webshop

Nieuw Ticket / Nieuwe RMA

Case gerelateerde communicatie
Als u zoekt op requests , dan vindt u de functie Ask question/Answer TranzX. Hier kunt u vragen stellen
aan het service team of deze te voorzien van belangrijke informatie die gerelateerd is aan deze zaak.

Voer hier uw notitie in sla het verzoek op:

Technische documenten, te lezen en of te downloaden

Wij zullen u graag verder helpen bij eventuele vragen met betrekking tot de portal:
feedback@jd-eur.com.

Uw TranzX Service Team
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