Handleiding app Modulaid

Klik op de knop en scan de QR-code van de verbanddoos.
Dan krijg je de keuze tussen 4 opties:





Inventaris
Bijvullen
Gebruikt
Geschiedenis

Via deze knop maak je een inventaris van je doos. Je scant alle
modules die nog in de doos zitten en dan zal de app aangeven welke
modules ontbreken en welke modules vervallen zijn of zullen
vervallen. Je kan deze dan direct bestellen. (Afhankelijk van de
afspraken met de Modulaid contactpersoon wordt dit dan
opgestuurd of wordt een bestelling eerst doorgestuurd ter
goedkeuring of vult u zelf aan uit voorraad.)
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Tip: Om terug te gaan naar het menu, swipe je van links naar rechts (Apple) of klik je op de terugtoets (Android).

Als je modules hebt besteld en ontvangen, gebruik je deze knop om ze toe te voegen aan je doos. Je
scant de barcode van de module(s) en steekt ze in de doos.

Als je een module gebruikt hebt, en je wil dit aanduiden in de app, of
direct bestellen, dan gebruik je deze knop. Je duidt gewoon aan met
een plusje welke modules uit de doos zijn en klikt op verder.
Dan kun je aanduiden wie dit heeft gebruikt met eventueel een
commentaar.
Dan duid je aan of je wil bestellen of liever later eens bestelt (bvb als
je meerdere modules snijwonden hebt, moet je niet meteen
bestellen). Als je wel wil bestellen, kun je ook andere bijbestellen om
de verzendkosten eventueel te drukken. Je klikt dan op verder. Je
kiest het verzendadres en vult eventueel een bestelnummer in. Je
bestelling wordt opgestuurd en kan dan toegevoegd via ‘bijvullen’.
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Hier kun je bekijken wat er in de doos zit en welke acties er zijn gebeurd met de doos, bvb wanneer
een inventaris is gemaakt.
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Als je op de streepjes rechtsboven klikt, kun je de taal wijzigen of inloggen.

