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Inhoudsopgave 

Met deze vernieuwde InTouch User Guide trachten wij al uw vragen en/of onduidelijkheden rondom online 

bestellen bij Tech Data te ondervangen. Om e.e.a. te verduidelijken hebben we bij bepaalde passages gebruik 

gemaakt van begeleidende screenshots. Natuurlijk kan het voorkomen dat er vragen onbeantwoord zijn 

gebleven. Neemt u voor al uw overige vragen dus gerust contact op met sales@techdata.nl.

Wat is InTouch? 

Online zakendoen 

Inloggen 

Vind uw weg op InTouch 
 Verticale menu links 
 Producten zoeken
 Winkelmand
 Snel toevoegen
 Mijn zoekopdrachten

Zoekresultaten
 Zoekopdracht verfijnen 
 Volgorde aanpassen 
 Opslaan en exporteren 

Product detailpagina
 Online check

Winkelmand

Afleverinformatie

Order controleren en afrekenen
 Orderreferentie
Orderbeheer
 Orderweergave
 Order wijzigen

Snel toevoegen 

Favorieten 

Prijzen, voorraadgegevens en leveringstermijnen

Product kits

Special Bids

Offerte doorsturen

Order wijzigen
Order vrijgeven

 Orderweergave

Winkelmanden samenvoegen

Eindgebruikersinformatie meesturen

Winkelmand doorsturen

Tekst meesturen op de factuur en/of leveringsbon

Kopie factuur opvragen

Kredietstatus

Mobiele versie InTouch

InTouch gebruiken in eigen webshop

Heeft u nog vragen?
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Wat is InTouch? 
 

InTouch is een online catalogus en het interactieve ordersysteem van Tech Data. 24 uur per dag, 7 dagen 

per week kunt u hier alle producten uit ons assortiment bestellen. InTouch biedt u als e-commerce tool de 

volgende voordelen:

Eenvoudige zoekmogelijkheden voor producten.

Gepersonaliseerde prijzen: InTouch toont steeds de beste prijs, rekening houdend met promoties/

aanbiedingen en de persoonlijke kortingen die Tech Data u aanbiedt. Door een Online Check te 

doen bent u steeds zeker van de laatste prijzen en levertijden.

Online voorraad en prijzen: De prijzen en voorraadgegevens worden steeds bijgewerkt. Op ieder 

moment van de dag kunt u deze informatie opvragen.

Online elektronisch bestellen: U creëert een virtuele winkelwagen en daarmee doet u uw 

‘boodschappen’. De producten die u wenst aan te kopen, legt u in uw karretje en u gaat ermee 

naar de kassa. Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen elektronisch bestellen. De InTouch 

administrator van uw bedrijf kan u hiervoor rechten toekennen.

Opvolging en wijzigen van uw bestellingen: Om just-in-time te kunnen leveren bij uw klanten, is 

een goede planning noodzakelijk. Met InTouch kunt u de leveringstermijn van de door u bestelde, 

maar nog niet geleverde producten controleren. Klik op ‘Orderbeheer om een overzicht te zien van 

de InTouch orders van die dag en u vindt de leveringstermijnen van uw openstaande orders, ook al 

werden ze niet via InTouch geplaatst.

Aankoopregistratie: Gebruikers die geen bestelrechten hebben, kunnen in InTouch toch reeds 

de bestelling voorbereiden en die naar de persoon met bestelrechten doorsturen. Als deze 

persoon inlogt op InTouch wordt hij daarvan direct op de hoogte gebracht en kan hij de bestelling 

goedkeuren en verzenden.

Favorieten: Voeg producten toe aan uw favoriete lijst. Zo kunt u dagelijks gemakkelijk nagaan of de 

producten nog op voorraad zijn en wat uw persoonlijke prijs is. Verdwijnt een product na verloop 

van tijd uit de catalogus, dan wordt dat aangegeven in de lijst.
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Online zakendoen 

InTouch biedt u toegang tot alle aanbiedingen en promoties van onze leveranciers, het totale 

productassortiment en de bijbehorende accessoires. Het is een e-commerce portal, customer service-

systeem, orderbeheer platform en nog veel meer.

Er zijn vele redenen waarom online zakendoen uw bedrijf kan helpen; het bespaart u tijd, vermindert fouten, 

biedt meer opties en houdt u op de hoogte van voorraad, leveranciers en technologie.

InTouch is onze toonaangevende website en 24/7 online ordersysteem met:

• Meer dan 40.000 producten online beschikbaar

• Multi-users (verkoop, inkoop, senior management)

• Up-to-date productinformatie, afbeeldingen en technische specs.

• Real time prijzen & beschikbaarheid van de voorraad

• Tracking & Orderbeheer

• Product promoties en nieuwe producten

• Software stores en Configurators
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Inloggen 

De eerste login voor u als klant wordt verkregen tijdens 

het proces van klant worden bij Tech Data of na het 

ondertekenen en insturen van de kaderovereenkomst 

InTouch naar uw contactpersoon bij Tech Data.

Vervolgens is het mogelijk om meerdere accounts aan 

te maken voor collega’s. Deze login gegevens kunnen 

worden aangemaakt door de Reseller Administrator 

binnen uw organisatie. 

Wachtwoorden worden nooit door Tech Data verstrekt, 

deze creëert u zelf door middel van een activatiemail.

U kunt inloggen op InTouch door te navigeren naar 

www.techdata.nl en op de ‘INLOGGEN’ button te 

klikken.

Toegang 
U logt bij InTouch altijd in met een combinatie van uw:

1. Accountnummer

2. Gebruikersnaam

3. Wachtwoord

Naar InTouch

http://www.techdata.nl
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Vind uw weg op InTouch 

Verticale menu links
In het verticale menu links vindt u diverse aangeboden diensten van Tech Data, zoals informatie over uw 

contracten, uw gebruikersprofiel en orderbeheer. Hier kunt u o.a. de gegevens van uw bedrijf aanpassen, de 

toegang van medewerkers beheren en informatie opvragen, zoals orders en facturen.  

In het linkermenu vindt u verder:

• InTouch Servicedesk; hier kunt u terecht met al uw vragen over bijvoorbeeld een order, uw kredietlimiet  

 of lopende promoties.

• Configurators; hier vindt u alle externe websites van leveranciers van Tech Data, die u ondersteunen in  

 het vinden van de juiste producten voor uw specifieke wensen. Deze websites worden niet door Tech  

 Data onderhouden. Vragen hierover moet u dus stellen bij de betreffende leverancier. 

• Sales & Marketing; Binnen Sales & Marketing vindt u o.a. Trainingen en TD Outlet. Wanneer u klikt op  

 ‘Trainingen’ komt u op TD Education. Hier kunt u zich registreren voor diverse trainingen en workshops van  

 onze leveranciers. TDOutlet biedt u meer uitleg over het proces van onze outlet, welke producten u  

 hierop kunt vinden en hoe u deze binnen InTouch verder herkent.

InTouch Servicedesk voor al uw vragen

Productconfigurators

Sales en Marketing diensten van Tech Data
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Vind uw weg op InTouch 

Producten zoeken
InTouch biedt veel mogelijkheden, maar de belangrijkste is natuurlijk het zoeken van producten. Dit is 

bijzonder eenvoudig en kan op twee manieren:

1. Ten eerste kunt u een ‘Vrije zoekopdracht’ doen in het zoekveld bovenaan de pagina. 

2. Daarnaast kunt u producten per categorie (Computers, Randapparatuur, Supplies, etc.) zoeken  

 via het horizontale menu. 

Winkelmand
Producten die u wilt bestellen belanden in uw winkelmand. Het is mogelijk om meerdere winkelmanden aan 

te maken voor bijvoorbeeld meerdere klanten. U doet dit door te klikken op ‘Winkelmand aanmaken’ en 

deze een andere naam te geven. 

Snel toevoegen
Onder ‘Snel toevoegen’ kunt u in één keer een hele lijst producten toevoegen aan uw winkelmand. Dit kan 

handig zijn als u de SKU-nummers bijvoorbeeld al klaar heeft staan in een Excel bestand of notitie. 

Mijn zoekopdrachten
U kunt tot maximaal 20 verschillende zoekopdrachten opslaan. U geeft deze een naam en vindt ze 

vervolgens terug onder ‘Mijn zoekopdrachten’. Dit is bijzonder handig als u bijvoorbeeld de prijzen van 

bepaalde producten voor een bepaalde periode in de gaten wilt houden. 

Vul hier uw zoekterm in

Productcategorieën

Snel een lijst producten toevoegen

Uw winkelmand
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Zoekresultaten
Als u via een van de eerdergenoemde mogelijkheden een zoekopdracht heeft gedaan, komt u in het 

zoekresultatenscherm terecht. Hier vindt u de door u opgevraagde lijst met bovenaan de twee meest 

verkochte producten (Highrunners). 

Zoekopdracht verfijnen
In het linkermenu vindt u diverse mogelijkheden om uw zoekresultaat te verfijnen. Zo kunt o.a. filteren op 

merk, aanvullende opties en gewicht. 

Snel toevoegen
Boven de producten heeft u de mogelijkheid om de volgorde te veranderen. Zo kunt u kiezen voor:  

• Voorraad aflopend

• Meest bekeken

• Prijs oplopend

• Prijs aflopend

Opslaan en exporteren
Ten slotte kunt u op deze pagina uw zoekopdracht opslaan (en een naam geven) en uw lijst exporteren  

naar een Excel bestand. Het geëxporteerde bestand bevat de omschrijving van het artikel, het 

fabrieksnummer, het SKU-nummer, de voorraad en de prijs. 

Highrunners

Opslaan

Exporteren
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Product detailpagina
Op de product detailpagina vindt u alle informatie die u moet weten over een bepaald product. U vindt hier 

de uitgebreide productomschrijving en specificaties, eventuele gerelateerde producten, maar ook – wanneer 

van toepassing – uw speciale contract- of volumeprijzen. 

Online check
Wilt u de actuele beschikbaarheid van dit product weten? Onder de ‘Bestellen’ button vindt de optie ‘Online 

Check’. Als u hierop klikt ziet u direct wat de beschikbaarheid is van het artikel. Via de Online Check ziet u 

direct de actuele beschikbaarheid.

Als u klikt op bestellen belandt het product in uw winkelmand. 

Online check

Volumeprijs

Uitgebreide productomschrijving
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Winkelmand
Op de product detailpagina vindt u alle informatie die u moet weten over een bepaald product. U vindt hier 

de uitgebreide productomschrijving en specificaties, eventuele gerelateerde producten, maar ook – wanneer 

van toepassing – uw speciale contract- of volumeprijzen. 

Als u bovenin klikt op ‘Winkelmand’ verschijnt een totaaloverzicht van alle producten die in uw winkelmand 

staan. Uw winkelmand kan alleen door uzelf worden ingezien. Op deze pagina zijn er – zoals u ziet in de 

afbeelding hierboven – een aantal opties die we willen uitlichten:

• Verwijderen; hier kunt u met 1 klik uw hele winkelmand leegmaken. 

• Doorsturen; met deze functie kunt u uw winkelmand doorsturen naar een collega.  

 Dit kan handig zijn als u zelf niet bevoegd bent om de producten af te rekenen. 

• Afdrukken of exporteren; door op deze icoontjes te klikken kunt u uw winkelmand afdrukken of 

 exporteren naar een Excel bestand. 

• Item verwijderen; met het kruisje achter het product kunt u losse items uit uw winkelwagen verwijderen.

• Indien Online Check niet optimaal functioneert, vinkt u ‘Automatische Online Check’ uit in de mand.   

 Eventuele prijs- of voorraadwijzigingen worden dan niet getoond.

• Volgende; hiermee gaat u verder naar Order- en Afleverinformatie.

• Afrekenen; hiermee gaat u direct door naar afrekenen.

Winkelmand verwijderen

Winkelmand doorsturen

Afdrukken of  
exporteren

Totale kosten incl. verzending

Item 
verwijderen
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Afleverinformatie
Als de items in uw winkelmand en bijbehorende prijzen kloppen, verschijnt een scherm met order- en 

afleverinformatie. Hier kunt u de door u gewenste verzendmethode kiezen en controleren of uw adres- en 

bezorggegevens kloppen. Is dat niet het geval? Dan kunt u hier uw gegevens wijzigen.

*Toestemming voor dropshipment kunt u aanvragen via sales@techdata.nl.

Kies de gewenste verzendmethode en kosten

Kies een vast adres of voeg hier extra adresgegevens toe voor mogelijke dropshipment*

Kies voor compleet leveren of 
voor een mogelijke deellevering

mailto:sales@techdata.nl
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Order controleren en afrekenen
De juist order- en afleverinformatie ingevoerd? Werp nog eenmaal een scherpe blik op uw order en kies de 

door uw gewenste betaalwijze.

Orderreferentie
U kunt hier ook nog extra informatie meegeven aan uw order. De ‘Orderreferentie’ is meestal de 

winkelmandnaam die eerder in het bestelproces is gegeven. U kunt hier meerdere referenties aangeven. 

Bijvoorbeeld het ordernummer van uw eindklant bij een dropshipment of uw eigen inkoopnummer.   

Het laatste moment waarop de Online Check is uitgevoerd over de order

Order details
Orderreferentie

Laatste controle van prijs en verzendkosten
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Orderbeheer
In het linkermenu van InTouch kunt u kiezen voor Orderbeheer. Hier kunt u al uw gemaakte orders 

terugvinden. U kunt deze terugvinden door te zoeken op o.a.: Inkoopordernummer, TD ordernummer,  

PO-nummer, serienummer en factuurnummer. 

Orderweergave
Als u uw order heeft gevonden kunt u onderstaande gegevens raadplegen.

   

Order wijzigen
Als de status van de order het toelaat kan de order nog gewijzigd worden.

Order terugzoeken

Verzending volgen  
bij de vervoerder

Order retour melden via de ASM-tool

Factuur bekijken

Serienummer opzoeken
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Snel toevoegen
Als u zelf al een lijst met producten heeft samengesteld kunt u gebruik maken van de functie ‘snel 

toevoegen’. 

U vindt deze functie terug in het topmenu van het scherm (naast ‘Vrije zoekopdracht’). Producten kunnen 

toegevoegd worden aan uw winkelmand aan de hand van het Tech Data artikelnummer of de vendorcode.  

U kunt hier losse producten toevoegen of een volledige lijst kopiëren en plakken. U kunt hier tevens het 

aantal per product aangeven. 
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Favorieten

U kunt op twee manieren producten  

toevoegen aan de favorietenlijst:  

1. door te klikken op  

‘Favoriet toevoegen’  

in het productdetailscherm. 

Of 2. Door de ‘snel toevoegen’ functie om meteen meerdere productnummers te importeren. Een overzicht 

van alle door u gekozen producten vindt u door in het linker menu op Favorieten te klikken en vervolgens op 

Favorietenlijst.  

 

 

U kunt uw favorietenlijst versturen naar een andere gebruiker. De persoon naar wie de favorietenlijst 

verstuurd werd, ziet een kleine envelop verschijnen in de rechterbovenhoek van het scherm. 

Daarnaast kunt u de lijst ook ter beschikking stellen van alle andere gebruikers (Delen).  

 

 LET OP: alleen de persoon die de lijst oorspronkelijk gecreëerd en gedeeld heeft, kan wijzigingen aanbrengen.
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Prijzen, voorraadgegevens en leveringstermijnen
Binnen InTouch vindt u alle informatie die u nodig heeft met betrekking tot prijzen, voorraad en leveringen. 

Maar hoe recent zijn de prijzen, voorraadgegevens en opgegeven leveringstermijnen?

• De prijsinformatie wordt dagelijks in de ochtend geactualiseerd. 

• De voorraad van de producten wordt gedurende de dag continue bijgewerkt in uw catalogus. Zo ziet u  

 binnen een uur na levering of Tech Data die dag een levering heeft ontvangen en kunt u direct uit voorraad  

 bestellen. 

• Bij vele producten vindt u ook een extra indicatie van het verwachte aantal binnenkomende producten bij  

 Tech Data. Zo kunt u precies zien op welke dag er nieuwe voorraad (en hoeveel) binnenkomt, bevestigd  

 door de leverancier of niet. Klik op de datum om het venster met extra informatie te openen.

U kunt ook real time informatie opvragen door op Online Check te klikken. 



17InTouch: het digitale bestelsysteem van Tech Data

Product kits
Hoe weet u welke producten in een kit zitten? Typ het kitnummer in op InTouch en ga naar het 

productdetailscherm. Onder de product- en prijsgegevens vindt u een overzicht van alle componenten van 

die bepaalde kit.

Kits kunt u tevens herkennen aan het volgende symbool: 

Special Bids
Hoe vindt u Special Bids terug binnen InTouch? Als u Special Bid condities op bepaalde artikelen heeft, kunt 

u die producten op 2 manieren in InTouch bestellen.

Bepaalde condities zijn al voor u klaargezet in InTouch en vindt u terug door te klikken op ‘Contracten’ 

in het linkermenu. Bij producten waarvan de condities zijn doorgevoerd vindt u twee prijzen terug: 

de standaardprijs en de Special Bid prijs. Om de Special Bid prijs te selecteren, klikt u op ‘Prijzen 

eindgebruikers’ in het detailscherm van het product.

Zijn de condities niet doorgevoerd, dan kunt u het vendor-referentienummer invullen in stap 3 van 

het afrekenproces bij ‘order informatie       Goedkeuringsnummer leverancier’. De bestelling wordt 

dan geblokkeerd in ons systeem en de prijzen zullen manueel worden aangepast aan de hand van dit 

goedkeuringsnummer. 
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Offerte doorsturen
Het is mogelijk om vanuit InTouch een offerte door te sturen naar uw klant. Ga naar ‘Gebruikersprofiel’ in 

het linkermenu en klik op ‘Gebruikersopties’. Hier kunt u uw logo opladen en het standaard btw-bedrag 

invullen voor op de offerte. Door te klikken op ‘Offerte eindgebruiker’ (linkermenu) kunt u direct een nieuwe 

offerte maken. 

Een andere mogelijkheid is door op de productdetailpagina te klikken op ‘Toevoegen aan offerte’ of  

‘Snelle offerte’. 

 

Order wijzigen
Het is mogelijk om na een bestelling artikelen bij te bestellen of de bestelling te annuleren. In Orderbeheer 

(linkermenu) kunt u onder ‘Order wijzigen’ de status checken en zien welke orders u nog kunt wijzigen. 

U kunt bijbestellen zolang er nog geen levering is geweest en annuleren zolang het een frequent besteld 

product is.

De mogelijkheid om orders te wijzigen is aan alle InTouch-administrators met bestelrechten en toegang tot 

Orderbeheer toegekend. De administrators kunnen op hun beurt andere gebruikers de nodige rechten geven. 

U heeft de volgende rechten nodig om orders te kunnen wijzigen: toegang tot Orderbeheer, bestelrechten en 

de optie ‘Order wijzigen’. Klik op ‘Order wijzigen’ om de bestelling te wijzigen.
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Order vrijgeven
Als u bij het versturen van een order de optie ‘totaalverzending’ aanvinkt onder de tab ‘Order en 

verzendinformatie’ zal de order pas verstuurd worden als alle producten op voorraad zijn. Als u de 

beschikbare producten al sneller wilt laten uitleveren, kunt u de order vrijgeven via Orderbeheer door op 

‘Order vrijgeven’ te klikken.

 

Orderbeheer
U krijgt toegang tot ‘Orderbeheer’ in het linkermenu op InTouch. De zendingen van de afgelopen 7 dagen 

worden automatisch voor u geladen, zodat u gemakkelijk toegang krijgt tot de nieuwste informatie.

Verder vindt u binnen deze omgeving de volgende informatie:

• Orders laatste 7 dagen;

• Alle openstaande orders;

• Attentie voor bestellingen die tijdelijk geblokkeerd zijn. Neem hiervoor contact op met sales@techdata.nl.

Winkelmanden samenvoegen
Het is mogelijk om verschillende winkelmanden samen te voegen tot 1 grote winkelmand voor u ze verstuurt. 

Klik op ‘Samenvoegen’ en selecteer welke manden u wilt samenvoegen. Hou er wel rekening mee dat 

sommige informatie in de manden conflicterend kan zijn, zoals eindgebruikersinformatie of lijncommentaar. 

InTouch toont dan een waarschuwingsbericht waarna u kunt kiezen of u de mandjes toch wilt samenvoegen 

zonder de conflicterende informatie mee te nemen in het nieuwe mandje.

Winkelmanden samenvoegen

mailto:sales@techdata.nl
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Eindgebruikersinformatie meesturen
‘Dit product vereist eindgebruikersinfo’. Dit is een melding die u misschien wel eens te zien krijgt wanneer u 

een InTouch-bestelling plaatst. Het betekent dat er bepaalde producten in uw winkelmand liggen waarvoor 

verplicht eindgebruikersinformatie meegestuurd moet worden.

Door op dit icoontje te drukken kan de verplichte 
eindgebruikersinformatie worden toegevoegd.

Winkelmand doorsturen
Het kan voorkomen dat u geen bestelrechten heeft, maar uw collega. Dan kunt u eenvoudig uw winkelmand 

doorsturen naar uw collega. Maak uw winkelmand aan en klik daarna op ‘Doorsturen’ in plaats van 

‘Afrekenen’. Er verschijnt een lijst met personen binnen uw organisatie die kunnen bestellen. Selecteer de 

naam en klik op ‘Doorsturen’. 

Andersom kan het zo zijn dat een collega zijn winkelmand naar u doorstuurt. Klik dan op de kleine envelop 

in de rechterbovenhoek van het scherm en daarna op de naam van de mand. De mand verschijnt nu onder 

‘Winkelmanden’ en u kunt ze bewerken/doorbestellen zoals een normale bestelling. 
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Tekst meesturen op de factuur en/of leveringsbon
 
Het is mogelijk om tekst mee te sturen op hoofd-  

en lijnniveau. U kunt dit doen door uw Winkelmand  

te openen te klikken op het icoontje rechts naast  

het totaalbedrag.

U kunt dit ook doen in de laatste  

stap van het bestelproces.

 

 

Belangrijk om te weten: de tekst die u meestuurt in de Notes-velden wordt noch door de sales noch door 

de transporteur gelezen.

Kopie factuur opvragen
U kunt kopieën opvragen door in het linkermenu onder ‘Service tools’ op ‘Rekeningservice AIO’ (Account 

Information Online) te klikken en dan op ‘Documenten kopiëren’. U kunt de overzichtslijst ook exporteren 

naar Excel door op het Excel-icoon in de rechterbovenhoek van AIO-scherm te klikken.

Kredietstatus
Ook voor een overzicht van uw kredietstatus kunt u terecht op AIO via opnieuw ‘Service tools’, 

‘Rekeningservice AIO’ en dan ‘Saldo’. Klik op ‘Vernieuwen’ om de gegevens te actualiseren.

 BELANGRIJK: AIO vindt u terug op InTouch onder Service tools. Deze informatie is enkel zichtbaar voor de 

 InTouch-administrator van uw bedrijf. Enkel hij/zij kan bijkomende ‘view’ rechten toekennen.
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Mobiele versie InTouch
 
InTouch is ook zeer eenvoudig te gebruiken op mobiel.  

Zo kunt u gemakkelijk en snel onderweg een order plaatsen,  

order informatie opzoeken, artikelen bekijken en voorraden  

checken.  

 

De mobiele versie van InTouch is te bereiken via  

https://m.techdata.eu

https://m.techdata.eu
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InTouch gebruiken in eigen webshop
Een veelgestelde vraag is: kan ik de productinformatie van InTouch ook gebruiken in mijn eigen webshop? 

De CNET-datasheets op InTouch zelf mogen wij niet ter beschikking stellen aan derden; ze zijn enkel ter 

consultatie voor onze resellers. U mag de datasheets in InTouch dus niet kopiëren en gebruiken in uw 

webshop. 

Indien u productinformatie en foto’s wenst toe te voegen aan uw eigen webshop, dient u zelf een content 

leverancier in de hand te nemen.
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Met deze InTouch User Guide hebben we getracht zoveel mogelijk van uw vragen te beantwoorden en u zo soepel 

mogelijk door ons bestelsysteem te begeleiden. Natuurlijk kan het voorkomen dat er vragen onbeantwoord zijn 

gebleven. Neemt u voor al uw overige vragen dus gerust contact op met sales@techdata.nl. 

Heeft u nog vragen?
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