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• 24 uur per dag en 7 dagen per week

• Online elektronisch bestellen

• Gepersonaliseerde prijzen

• Online voorraad en prijzen

InTouch User guide
FAQ
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Deze handleiding bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte, pagina 6 t/m 16, zijn schermafbeeldingen voor het plaatsen van 
een order, dit is in het Engels. Het tweede gedeelte, pagina 17 t/m 39, bestaat uit vragen en antwoorden in het Nederlands.
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InTouch is een online catalogus en het interactief ordersysteem van Tech Data. 24 uur per dag, 7 dagen
per week kunt u via internet bestellingen doorsturen op uw maat. 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 InTouchadministrator van uw bedrijf kunt u hiervoor rechten toekennen.

 •  Opvolging 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 ‘Order Management’ 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.

 •  Purchase administration: Gebruikers die geen bestelrechten hebben, kunnen in InTouch toch reeds de bestelling 
  voorbereiden en die naar de administrator doorsturen. Als de administrator inlogt op InTouch wordt hij daarvan 
  op de hoogte gebracht en kan hij de bestelling goedkeuren en verzenden.

 •  Memo/reminder: Het product is niet meer in stock en u wilt op de hoogte gebracht worden als het terug in voorraad is? 
  Geen probleem! Ga naar product details en klik op Notify Me; zodra het product in stock is, brengt InTouch u op de hoogte via mail.

 •  Add to favorites: Voeg producten toe aan uw favoriete lijst. Zo kunt u dagelijks gemakkelijk nagaan of de producten nog in stock 
  zijn en wat uw persoonlijke prijs is. Verdwijnt een product na verloop van tijd uit de catalogus, dan wordt dat aangegeven in de lijst.

 •  24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar

Wat is InTouch
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De Tech Data website biedt u toegang tot; al onze leveranciers aanbiedingen en promoties, het totale productassortiment 
en de bijbehorende accessoires, alsmede de specifieke producten van onze Collection of Specialists. Het is een e-commerce 
portal, customer service-systeem, order management platform en nog veel meer.

Er zijn vele redenen waarom het on-line 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 24/7 online ordersysteem/toonaangevende website, met:

•  Meer dan 27.000 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 & Order Management

•  Product promoties en nieuwe producten

•  Licentie Online en Configurators
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Je weg vinden op InTouch

De menustructuur

Each of the collection of specialists has their own 
web area, select the tab to move between them. Log off

You only have one basket,
not one per area

The Main Menu gives you more options to manage your account,
Manage your orders an get services online

• Licencing on line

• Special offers

• Online services

• Configurators

• Microsites

• E-commerce

• Credit

• After Sales Management

• Logistics
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Inloggen

Existing Users 
Enter your account number, user name and password from 
any of the collection of specialist areas of the web site.

Open an Account 
Follow this link to apply for a 
trade customer account.

!
If you do not know your account number, please ask the person(s) at your company
responsible for purchasing products or call your Tech Data account manager.

You can log onto the Website from any of the collection of specialists tabs.
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Zoekopdracht

Offers & Promotions

FreeText Search
Search by product number
or description. Intelligent
search as you type helps you
find items faster.

Save your Searches
Save regular product searches - 
click quickly put the item into your 
basket.

Quick Add
Quickly add an item to the 
basket – enter the product code 
and click quickly put the item into 
your basket. You will be referred 
back to Tech Data page if in a
different division.

Simple Search
Search by Product family, category 
, sub category. Then refine your 
search using basic selection criteria.

If an item is not available from the specialist division you are in, click on the Tech Data tab 
or All Products and you will get to the Core IT (Broadline) area.

With many ways of searching, items can be sourced quickly and simply.
Offers and promotions are available across all search types, providing you with greater profit and margin opportunities.

You can search and order any area of the web site, from any of the 
collection of specialist’s tabs and Tech Data – but you order using the same basket.
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Product details page explained

Select from a wide range of product
specific search criteria. Use multiselection
to increase range of brands.

Narrow your search using a wide range of 
product specifications via drop down boxes.

Tab Details
Description Tab Full product technical specification.
Price & Stock Tab Shows current stock status and future stock deliveries, list price, your price and whether volume pricing is available
Kits Tab View available kit and bundle offers
E-Carepacks Tab  Enables you to view and purchase available E‐ Carepacks associated with the product.
Special Bids Tab Shown when OPG pricing is applicable. Specific OPG/Special pricing for each customer if applicable can be found
 under the InTouch Menu > Special Bids

Volume Prices  Quantity prices ‐ lower prices for a higher quantity purchased

Check for In Stock only items.

Product datasheet as PDF

Set an email notification when 
the product is back in stock.

Stock information
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Your Basket

Delete basket

Print or download your basket to excel

Transfer basket*

Click the cross delete

Go to checkout to
complete the order

Baskets can only be seen by the person who has created them.
* Transfer your basket to another user within your organisation by using the ‘Transfer’ option. 
This will enable that person to view, amend or order that basket on your behalf.

Total Costs incl. freight
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Basket check-out - delivery details

Go to checkout to
complete the order

Select to have items delivered when 
individual available items are in stock or wait 
until all items ordered are available.

Delivery type and cost.

Add new delivery address
for Drop ship**

State your delivery
address, your company
master address is the
default. Select Drop Ship
or Company Address

*Drop Ship To be able to select or add an end customer delivery address for your order, 
you must be granted access to our ‘Drop ship’ function.

This can be requested via e-commerce@techdata.nl
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Order review, release hold and purchase

Order details

Confirmation of
delivery address

Last order review
timestamp

Order Reference

Confirmation of
freight and costs

Place Order when happy
that details are correct.



InTouch User Guide / FAQ - oktober 2015

13

Order Tracking

Invoice number
and PDF copy

Truck Icon - Shipped to - follow 
link todelivery status via carrier.
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InTouch Icons – Quick Reference Guide
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Mijn wachtwoord is niet meer geldig, wat nu?

Hoe kan ik bijkomende gebruikers toegang geven tot InTouch?

U vindt hiervoor een uitgebreide help-functie terug in de logins-FAQ lijst.

InTouch
Ga naar InTouch en selecteer “User Profile” op het welkomstscherm. Kies daarna “My Company” en “Enroll New User”. 
Nadat u op “save” heeft geklikt, zal automatisch een paswoord naar het emailadres van deze gebruiker worden gestuurd.
Elke gebruiker die u op InTouch aanmaakt, zal automatisch ook met dezelfde paswoorden toegang hebben tot het Partners-gedeelte.

Partners My Profile
Elke gebruiker die u in InTouch creëert, heeft met zijn InTouch paswoorden automatisch ook toegang tot de Partnerrubriek van
www.techdata.nl. Elke user die u uit de InTouch database verwijdert, zal ook geen toegangsrechten meer hebben voor de 
Partnerrubriek van www.techdata.nl.

Hoe kan ik users een nieuw paswoord sturen?
Om een nieuw paswoord te laten genereren voor een bestaande gebruiker, logt u in op InTouch en gaat u naar “User Profile”, 
“Users”, “Edit”. Klik daarna op automatic password retrieval, waarna automatisch een paswoord naar het e-mailadres van deze 
gebruiker zal worden gestuurd.
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Hoe kan ik makkelijk prijs en voorraadpositie opvragen bij Tech Data vanaf een andere website?

Kan ik producten/productspecificaties met elkaar vergelijken?

Hoe word ik via InTouch op de hoogte gehouden van prijs of stockwijzigingen?

U surft bijvoorbeeld op de site van uw favoriete producent, ziet een interessant product en zou graag de prijs weten bij Tech Data? 
Dankzij InTouch Anywhere, een programma dat draait in de achtergrond van het besturingssysteem, hoeft u gewoon het partnummer of 
een deel van de productomschrijving te selecteren en op de rechtermuistoets te klikken. InTouch Anywhere toont u meteen een lijst met 
de overeenstemmende producten, uw gepersonaliseerde prijs en hoeveel producten nog in voorraad zijn bij Tech Data! Wilt u het product 
onmiddellijk bestellen? Geen probleem! Klik op het mandje naast de productbeschrijving en u kunt het bestellen via InTouch.

! Let op: InTouch Anywhere draait voorlopig alleen op een pc met Internet Explorer.

Hoe werken met InTouch Anywhere?
• Download InTouch Anywhere, unzip de file op uw harde schijf en click daarna op td_anywhere.exe

• Op iedere willekeurige site kunt u nu een leveranciersnummer selecteren en via de rechtermuisknop 
 een online check bij Tech Data uitvoeren.

Download Anywhere.zip

Als u meerdere zoekresultaten heeft, kunt u tot 5 producten selecteren op één pagina en op de link “Add Upto 5 Items to Comparision” 
klikken. De productspecificaties worden dan naast elkaar getoond. Om daarna andere producten toe te voegen, gaat u naar het product-
detailscherm van dat product en klikt u op het “Compare Product” icoon.

Als u op de hoogte wilt gehouden worden van eventuele prijs- of stockwijzigingen, kunt u de producten toevoegen aan de 
“Observer list” (linkermenu, Favorites Lists, daarna, middenmenu, Observer List). InTouch brengt u dan via mail op de hoogte 
zodra prijs of stock gewijzigd is. 

Om een artikel toe te voegen tot de lijst, klikt u op de kleine envelop in het productdetailscherm en vinkt u uw keuzes aan.
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Hoe importeer ik een lijst in mijn Basket of Favorites via Quick Add?

De “Quick Add”- functie vindt u terug in het topmenu van het scherm (naast Search). Producten kunnen toegevoegd worden aan uw 
bestelmand aan de hand van het Tech Data artikelnummer of de vendorcode. U kunt producten stuk per stuk toevoegen (Add Products) of 
een volledige lijst kopiëren en plakken (Import Products from a List).

Voorbeeld producten uit Excel spreadsheet importeren naar Basket
1.  Selecteer en kopieer de producten uit Excel

2.  Klik op Quick Add en daarna op “Import Products from a List”. Plak de gegevens in het venster en selecteer aan welk mandje 
 of favorietenlijst u de producten wilt toevoegen.

Voorbeeld Oberver List
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Hoe kan ik mijn favorietenlijst (Favorites List) aanleggen en opvolgen?

U kunt op twee manieren producten toevoegen aan de favorietenlijst; u klikt op het sterretje in het productdetailscherm of gebruikt de 
“Quick Add” functie om meteen meerdere productnummers te importeren. Een overzicht van alle door u gekozen producten vindt u 
door in het linker menu op “Favorites List” te klikken.

U kunt uw favorietenlijst nu ook versturen naar een andere gebruiker (transfer). 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 (share). Enkel de persoon die de lijst oorspronkelijk gecreëerd en “geshared” heeft, kan wijzigingen aanbrengen. 
De “Shared Favorites Lists” vindt u terug onder uw persoonlijke favorietenlijsten.
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Daarnaast is het ook mogelijk om een volledige favorietenlijst om te zetten naar mandje (convert) of bepaalde producten van een lijst 
te versturen naar een andere favorietenlijst of mandje. Open hiervoor de betreffende favorietenlijst en vink het artikel aan dat u wilt 
verplaatsen; klik daarna op “Extract Items”. U hebt nu de keuze tussen versturen naar “Basket” of “Favorites” met een overzicht 
van de beschikbare lijsten.
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Hoe recent zijn de prijzen, stockgegevens, opgegeven leveringstermijnen?

Zijn de prijzen op InTouch inclusief of exclusief BTW?

Hoe kan ik on line informatie krijgen?

Dagelijks wordt de prijsinformatie geactualiseerd. De import van de gegevens is beëindigd rond 08:30 uur.
U kunt ook online informatie opvragen door Online Check te klikken.

De voorraad van de producten wordt gedurende de dag continue geüpdatet in uw catalogus, zo ziet u onmiddellijk of Tech Data vandaag 
een nieuwe levering heeft ontvangen en kan 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 zien op 
welke dag hoeveel stuks vrije stock er binnenkomen, bevestigd door de vendor of niet. Klik op de datum om het venster met extra 
informatie te openen.

Prijzen op InTouch zijn exclusief BTW.

Om gelijktijdig zowel prijs als stock te checken, klikt u op de link “Online check”.



InTouch User Guide / FAQ - oktober 2015

21

Producten zoeken op InTouch

Zoeken op Tech Data-codes, codes van de leverancier en productbeschrijvingen in “Free Text”

• Wanneer u een Tech Data-code invoert in het zoekveld, zal InTouch enkel zoeken naar Tech Data-codes die exact overeenkomen
 met het door u ingevoerde nummer.
• Indien u bijvoorbeeld “3311” ingeeft, zal InTouch u het product vinden dat overeenkomt met Tech Data-code 3311.
• Indien u wenst te zoeken op de code van de leverancier, zal InTouch automatisch zoeken naar producten wanneer u een deel 
 van de code invoert.
• Indien u bijvoorbeeld “3C16” intikt, geeft InTouch alle producten weer die ergens “3C16” in hun code hebben.
•  Indien u zou willen zoeken op een deel van een productbeschrijving, is het best om het volledige sleutelwoord of een deel 
 ervan en het wildcardkarakter (*) te gebruiken.

Voorbeeld zoeken op deel productbeschrijving met wildcard
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Looking ahead with “Free Search”

Zoeken aan de hand van de 8 hoofdproductcategorieën

Free Search helpt u bij het zoeken op sleutelwoorden. Zodra u het woord begint te typen, krijgt u een lijst te zien met productklassen die 
daarbij passen en hoeveel resultaten die opleveren. U kan één van de voorgestelde opties selecteren of enkel zoeken op uw sleutelwoord.

Buiten het zoeken op sleutelwoorden of referentienummers, laat de nieuwe InTouch u toe om te zoeken via de hoofdproductcategorieën 
die steeds zichtbaar blijven waar u zich ook bevindt op InTouch. De 8 hoofdcategorieën zijn: Computers, Peripherals, Supplies, 
Software, Networking, Component, Telephony and Audio, Video, Image en Household. 
Klik op de hoofdcategorie om naar de subcategorieën te gaan.
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Zoekresultaten verfijnen dankzij de attributen in Basic Search

Wanneer u zoekt op een trefwoord of via de hoofdproductcategorieën en subcategorieën, kan het gebeuren dat u meer resultaten krijgt 
dan u zou willen. U kunt dat aantal zoekresultaten gemakkelijk verminderen door in Basic Search in de linker kolom de productattributen 
te selecteren waarop u verder wilt zoeken. U krijgt bij Basic Search tot 5 mogelijkheden per attribuut te zien. 
Klik op “More” om alle mogelijkheden te zien.
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Search within: zoeken binnen de al gevonden resultaten

Hoe vind ik de opties terug die thuishoren bij een bepaald product?

Ik wil een kit bestellen; hoe weet ik welke producten in de kit zitten?

Hoe weet ik of een bepaald product ook beschikbaar is in een kit?

Kan ik mijn zoekresultaten exporteren?

Bij Basic Search heeft u onderaan de mogelijkheid om een bijkomende zoekoperatie uit te voeren binnen uw vorige zoekresultaten. 
Gebruik indien nodig ook in dit zoekveld het wildcardkarakter. 
Zie “Zoeken op Tech Data-codes, codes van de leverancier en productbeschrijvingen”.

Ga naar de productdetailpagina van het gewenste product en scroll naar beneden. Daar vindt u bij veel producten het tabblad 
“Related Products” dat u een overzicht geeft van de opties die bij het product horen.

Geef het kitnummer in op InTouch en ga naar het productdetailscherm; onder de product- en prijsgegevens vind je een overzicht van alle 
componenten van die bepaalde kit. 

Kits kun je herkennen aan het volgende symbool:

Producten die ook in kit verkocht worden, kunt u herkennen aan het volgende symbool : 
Ga naar het productdetailscherm van het betreffende product om de betreffende kitnummers te zien.

Ja, dat kan. Klik op de Excel icoon en de lijst zal worden geopend in Excel.
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Vind ik mijn Special Bids terug in InTouch?

Wat betekent de vrachtwagen onder de stockindicatie bij een product?

Heeft u Special Bid condities op bepaalde artikels? 
Dan zijn er twee manieren waarop u die producten in InTouch kunt bestellen.

Sommige condities zijn al voor u opgeladen in InTouch en vindt u terug door te klikken op “Contracts” in de linker kolom. 
Bij producten waarvan de condities opgeladen zijn, vindt u twee prijzen terug, de standaardprijs en de Special Bid prijs. 
Om de Special Bid prijs te selecteren, klikt u op “Enduser Contracts” in het detailscherm van het product.

Zijn de condities niet opgeladen, dan kunt u het vendorreferentienummer invullen in de bestelmand, bij “Order Information”, 
“Vendor Approval No”. De bestelling loopt dan vast in ons systeem en de prijzen zullen manueel worden aangepast aan de 
hand van uw Vendor Approval Number.

De voorraad van de producten wordt gedurende de dag continue geüpdatet in uw catalogus, zo ziet u onmiddellijk of Tech Data vandaag 
een nieuwe levering heeft ontvangen en kan u direct uit voorraad bestellen.
Bij een aantal producten vindt u ook een indicatie van het aantal stuks dat binnenkort bij Tech Data zal arriveren. 
Zo interpreteert u die gegevens:

Lijn 1
•  In het vet, de beschikbare stock
•  Rechts van de beschikbare stock ziet u het uur dat de stock het laatst geüpdatet werd

Lijn 2
•  Hier ziet u een vrachtwagen met de som van alle openstaande stuks bij de vendor. 
 Als er meer dan 500 stuks binnenkomen, wordt dit weergegeven als > 500
•  Rechts vindt u de eerstvolgende leveringsdatum. Klik op de datum om het venster met extra informatie te openen en te zien 
 op welke dag hoeveel stuks vrije stock er binnenkomen, bevestigd door de vendor of niet.
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Kan ik vanuit InTouch een offerte doorsturen naar mijn klant?

Mijn InTouch bestelling is geplaatst. Kan ik nu nog bijbestellen of annuleren?

U vindt de indicatie terug in de basket, op de productdetailpagina en in de zoekresultaten.

Ga naar User Profile en User Options in het linkermenu om uw logo op te laden en het standaard btw-bedrag in te vullen. 
Klik op “End user Quotation” (eveneens in het linker menu) om een nieuwe offerte te creëren of ga direct naar de productdetailpagina 
van het gewenste product en klik op “Add to Quotation” of “Quick Quotation”

Ja, je hoeft hiervoor niet langer te bellen naar je sales contact. In Order Management ziet u aan de status “Modify Order” welke orders 
u nog kunt wijzigen. U kunt bijbestellen zolang er nog geen levering is gebeurd en annuleren zolang het een frequent besteld product is. 
De orderwijzingsfunctie wordt aan alle InTouch-administrators met bestelrechten en toegang tot Order Management gegeven. 
De administrators kunnen op hun beurt andere gebruikers de nodige rechten geven. U heeft volgende rechten nodig om orders te 
kunnen wijzigen: toegang tot Order Management, bestelrechten en de optie “Order Modification”. Klik op “Modify Order” om de 
bestelling te wijzigen.
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Welke orderlijnen kan ik wel en niet wijzigen?

InTouch-gebruikers met bestelrechten, order management en order modification rechten, kunnen bij geplaatste orders bepaalde orderlijnen 
toevoegen en wissen vanuit InTouch.

Op order niveau
Alleen standaard orders kunnen gewijzigd worden, dus geen licenties of configuraties. Bijboekingen kunnen enkel gebeuren op standaard 
orders waarvan nog geen enkel product uitgeleverd is.

Op artikelniveau
Enkel standaard producten kunnen vanuit Order Management toegevoegd of geschrapt worden, dus geen service packs, ecarepack of 
licenties Enkel producten uit de locale Tech Data stock kunnen vanuit Order Management geschrapt worden (dus geen Europe stock).
Enkel frequent verkochte artikels kunnen vanuit Order Management geschrapt worden. Producten die Tech Data één op één door bestelt 
bij de vendor kunt u dus niet op deze manier schrappen.

Zodra u op “Send” klikt worden de wijzingen doorgestuurd naar Tech Data. 
U kunt het order verder opvolgen en wijzigen in InTouch Order Management.

Op het volgende scherm ziet u welke lijnen wel of niet kunnen gewijzigd worden. 
Voor een volledig overzicht van de wijzigingsmogelijkheden, check de InTouch FAQ-lijst bij de vraag: Welke orderlijnen kan ik wel 
en niet wijzigen?
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Wat betekent Release Order in Order Management?

Waar vind ik stocking orders op InTouch?

Wanneer wordt mijn InTouch bestelling geleverd?

Wat betekent de leverdatum 11/11/11 bij een product?

Als u bij het versturen van een order de optie “Total Delivery” aanvinkt onder de tab ”Order en Delivery information” zal het order pas 
verstuurd worden als alle producten op stock zijn. Als u de beschikbare producten al sneller wilt laten uitleveren, kunt u het order vrijgeven 
via Order Management door op “Release Order” te klikken.

Maakt u gebruik van stocking orders? Dan kunt u de status ervan vanaf nu opvolgen in InTouch.

Deze optie wordt alleen geactiveerd op vraag van de klant. Stuur dus een mailtje naar ecommerce@techdata.nl. 
U vindt de stocking orders daarna terug in Order Management, Advanced Search, Order Type Stocking order.

Alle producten die voorradig waren op moment van bestelling en besteld werden voor 17:00 uur, worden in principe de volgende dag 
bij u geleverd. De leveringstermijn van goederen die niet op voorraad zijn, worden weergegeven in “Order Management”.

Het kan een enkele keer voorkomen dat u de volgende leverdatum in InTouch aantreft: 11/11/11.
Dat betekent dat de levertijd onbekend is omdat we voorlopig nog geen bevestigde leverdatum van de producent van het product hebben 
gekregen.
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Hoe krijg ik toegang tot het ordermanagement?

Hoe werken met InTouch Order Management?

Hoe kan ik een specifieke bestelling vinden?

Hoe kan ik zelf een rapport creëren?

Klik op het menu-item Order Management op de linker navigatie.
De zendingen van de afgelopen 7 dagen worden automatisch voor u geladen zodat u gemakkelijk toegang krijgt tot de nieuwste informatie.

In InTouch kan u perfect uw bestellingen opvolgen dankzij Order Management. Klik op het menuitem “Order Management” in het linker 
navigatiescherm. De leveringen van de afgelopen 7 dagen worden automatisch geladen. Verder vindt u op dit scherm ook volgende voor-
bepaalde rapporten.

• Today’s shipments (wat wordt er morgen geleverd)
•  Last 7 days orders (wat is er de laatste 7 dagen besteld)
•  Open orders (bestellingen die nog niet uitgeleverd zijn) 
•  Attention (bestellingen die tijdelijk geblokkeerd zijn, contacteer hiervoor best onze sales-afdeling)

U bent op zoek naar de status van 1 bepaalde bestelling? Dan gebruikt u best de zoekfunctie voor vrije tekst: “Free Search”. 
Zelfs als u niet de volledige referentie hebt ingetypt zal InTouch de overeenkomende orderreferenties voor u zoeken.

Indien u zoekt naar een speciale combinatie kunt u altijd gebruik maken van de geavanceerde zoekfunctie.

Klik op “advanced search” om diverse opties te combineren en selecteren zoals:
• Verzenddatum
•  Bestelstatus
•  Transporttype
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Om de leveringsbon te zien, klikt u op “delivery note number” in de details van de bestelling. Als er serienummers beschikbaar zijn, 
vindt u die in de laatste kolom. De vrachtbrief (Proof of Delivery) vraagt u op door op het vrachtbriefpictogram te klikken.

Om de factuur te zien, klikt u op het nummer in de kolom ‘invoice” (enkel toegankelijk voor InTouch administrators).

Exporteren van gegevens

Klik op het “excel”-pictogram in de rechterbovenhoek van de resultaatlijst. 
Een venster zal uitklappen en geeft u de volgende mogelijkheden:
- alle regels exporteren
- enkel regels met serienummers exporteren
- enkel regels exporteren die relevant zijn voor uw rapport (bijvoorbeeld: een gedeeltelijk verzonden order – enkel verzonden regels). 

Hoe kan ik documenten zoals orderbevestiging, leveringsbon, vrachtbrief en factuur bekijken 
in InTouch Order Management en kan ik die gegevens exporteren?

Opvragen van documenten

Om een printklare orderbevestiging te zien, klikt u op de”view”-link in de orderheader.
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Kan ik verschillende mandjes samenvoegen in InTouch?

Waarom krijg ik een waarschuwingsbericht bij het samenvoegen van 2 of meer mandjes?

Het is mogelijk om verschillende mandjes samen te voegen tot 1 grote bestelmand voor u ze verstuurt. Klik op “Merge” en selecteer welke 
mandjes u wil samenvoegen. Hou er wel rekening mee dat sommige informatie in de mandjes conflicterend kan zijn, zoals eindgebruikers-
informatie of lijncommentaar. InTouch toont dan een waarschuwingsbericht waarna u kunt kiezen of u de mandjes toch wil samenvoegen 
zonder de conflicterende informatie mee te nemen in het nieuwe mandje.

Hier vindt u een overzicht van de mogelijkheden bij merge basket:

Basket 1  Additional Info  Basket 2  Additional Info  Merge Possible   New Basket  Additional Info
(Source)   (Destination)

1 SKU A x 5  None  SKU A x 3  None  YES  SKU A x 8 None

2 SKU A x 5  Bid A pricing SKU A x 3  Bid A pricing YES SKU A x 8 All SKU’s have Bid A pricing

3 SKU A x 5  Bid A pricing SKU A x 3  Bid A pricing YES SKU A x 5  Bid A pricing on one line
      SKU A x 3 Bid B pricing on another line

4 SKU A x 5 End User Details SKU A x 3  None  NO   End user details in basket 1
       may not be relevant for basket 2

5 SKU A x 5 End User Details SKU A x 3  End User Details  NO  Cannot merge  different end user
       details

6 SKU A x 7 Line Notes  SKU A x 3  None  NO   Line notes in basket 1 may not
       be relevant for  basket 2

7 SKU A x 7 Line Notes  SKU A x 3  Line Notes  NO   Cannot merge different line notes
    (different)
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Eindgebruikersinformatie voor service packs en Cisco-artikels

“Please enter address for all end user items”
Dat is een melding die u misschien wel eens te zien krijgt wanneer u een InTouch-bestelling plaatst.
Het betekent dat er bepaalde producten in het mandje liggen waarvoor verplicht eindgebruikserinformatie moet meegestuurd worden.

Hoe kan ik deze producten herkennen?
In het mandje verschijnt een extra kolom met de melding “Additionally Requested Information”

Meestal gaat het om HP-eCarePacks of Ciscoproducten, maar het aantal vendors waarvoor de informatie b.v. voor servicepacks 
rechtstreeks via InTouch kan worden ingengeven, neemt toe. Binnenkort is ook Fujitsu Siemens Computers aan de beurt.

Concreet, hoe ga ik te werk gaan om eindgebruikersinformatie mee te sturen?

STAP 1
Om de informatie aan te vullen, klikt u op de link “Additionally Requested Information”.

Er zijn 2 manieren:
1 Ofwel selecteert u een bestaand leveringsadres en klikt u op de groene pijl om de gegevens te transporteren 
 naar de velden die moeten ingevuld worden.
2  Ofwel vult u de velden zelf in.

Enkel de velden voorzien van een sterretje * zijn verplicht.

TIP:  Soms vindt u ook de optie “Keep for next”, wat betekent dat InTouch de informatie al zoveel mogelijk zal invullen 
 wanneer u dat product nog eens bestelt.

STAP 2
Klik tenslotte op “Apply to this product” of, indien beschikbaar, “Apply to whole set” en “Back to Basket”. U zult zien dat het bolletje naast 
“Additionally Requested Information” nu groen is en u het order kunt doorbestellen.
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Ik heb alle producten in mijn mandje gelegd, maar als ik wil bestellen, krijg ik een foutmelding!

Ik heb geen bestelrechten maar mijn collega wel, hoe kan ik hem mijn mand doorsturen?

Een collega zonder bestelrechten heeft mij zijn mand doorgestuurd, hoe kan ik nu doorbestellen?

De online check werkt niet, hoe kan ik mijn bestelling doorvoeren?

Als ik wil doorbestellen, krijg ik de melding: “Please enter address for all end user items”

Kan ik tekst meesturen op de factuur en/of leveringsbon?

Hoelang duurt het vooraleer ik de bevestiging van mijn order krijg?

Als u een klantennummer heeft bij Tech Data heeft u ook toegang tot InTouch waar u altijd uw prijzen en de stock kunt consulteren. 
Om te kunnen bestellen met InTouch moet u echter eerst de InTouch-kaderovereenkomst ondertekenen. Als de contracten nog niet 
ondertekend zijn, kunt u weliswaar een mandje aanmaken in InTouch, maar kunt u de bestelling niet versturen naar onze server.

Maak uw mandje aan en klik daarna op Transfer in plaats van Purchase. Er verschijnt een lijst met personen die kunnen bestellen. 
Selecteer de naam en u kunt uw mandje versturen (transfer).

Klik op de kleine envelop in de rechterbovenhoek van het scherm en daarna op de naam van de mand. De mand verschijnt nu onder 
Baskets en u kunt ze bewerken/doorbestellen zoals een

Indien Online Check niet optimaal zou functioneren, vinkt u “Automatic Online Check” uit in de mand. Eventuele prijs- of 
stockwijzigingen worden dan wel niet getoond !

Als u deze foutmelding krijgt, heeft u waarschijnlijk HP eCare Packs of Cisco artikels besteld waar eindgebruikersinformatie vereist is. 
Scroll naar de vraag “Hoe bestel ik eCare Packs in InTouch?” voor meer informatie i.v.m. het bestellen van HP eCare Packs in InTouch.

Ja, u kunt tekst meesturen op hoofd- en lijnniveau. Open de mand en klik op het Notes veld (naast het veld “Total”). 
U hebt de mogelijkheid om tekst mee te sturen op de leveringsnota en op de factuur. 
Belangrijk: de tekst die u meestuurt in de Notes-velden wordt noch door de sales noch door de transporteur gelezen.

Al uw InTouch orders worden binnen enkele minuten geconfirmeerd. Indien er een probleem zou zijn met een order, dan wordt u daarvan 
op de hoogte gebracht door uw interne contactpersoon van Tech Data.
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Hoe kan ik mijn kredietstatus consulteren?

Tijdens het werken met InTouch krijg ik foutmeldingen?

Hoe kan ik mijn klantenlijst aanleggen in InTouch?

Hoe wijzig ik het leveringsadres?

Kan ik kopieën van facturen opvragen?

Waar kan ik een overzicht vinden van mijn openstaande facturen?

Voor een overzicht van uw kredietstatus kunt u terecht op AIO (Account Information Online), onder het tabblad “Balance”. 
Klik op “Refresh” om de gegevens te actualiseren.

Overzicht beschikbare velden:
Credit Limit  Kredietlimiet
Balance  Openstaande Facturen
Orders out for Delivery Orders die op leveringsbon staan maar nog niet gefactureerd zijn
Orders consuming Credit  Orders die binnen de 3 dagen worden geleverd en die dus in de kredietlimiet opgenomen zijn
Credit Available Beschikbare limiet: Credit Limit - Balance - Orders out for Delivery - Orders consuming Credit

Belangrijk:  AIO vindt u terug op InTouch, onder Service tools. Deze informatie is echter enkel zichtbaar voor de InTouch- administrator 
 van uw bedrijf. Enkel hij/zij kan bijkomende ‘view’ rechten toekennen.

Als u InTouch vaak consulteert is het belangrijk regelmatig de cache-pagina’s van uw browser te wissen. Als de browser te veel oude 
pagina’s heeft opgeslagen, zal hij na verloop van tijd foutmeldingen tonen. Ga naar ‘Internet Options’ en wis de cache-pagina’s. 
Om zeker te zijn dat u steeds een recente InTouch-pagina ziet, doet u er ook goed aan om in de internet-instellingen van uw browser 
‘Check for newer versions at every visit of the page’ aan te klikken.

InTouch biedt u de mogelijkheid om contactgegevens van uw klanten te beheren en die informatie te gebruiken in uw orders, b.v. voor 
e-carepacks of Cisco-artikels waar eindgebruikersinformatie vereist is . Zo hoeft u eindgebruikersgegevens slechts eenmaal te registreren 
en kunt u ze blijven gebruiken Als uw account geactiveerd is voor dropshipment (zie onder), kunt u die informatie ook gebruiken als 
leveringsadres. Om adressen te beheren in InTouch gaat u naar “User Profile”, “Address Maintenance”.

Op het bestelformulier (na Purchase) vindt u de reeds bestaande leveringsadressen terug onder “delivery addresses”. Indien u van 
dropshipment-adressen gebruik wenst te maken. Stuur dan een mailtje naar e-commerce@techdata.nl.

Ja, dat kan. U kunt kopieën opvragen via AIO (Account Information Online) onder het tabblad “Copy Documents”. 
U kunt de overzichtslijst ook exporteren naar Excel door op de Excel-icoon in de rechterbovenhoek van AIO-scherm te klikken.

Belangrijk:  AIO vindt u terug op InTouch, onder Service tools. Deze informatie is echter enkel zichtbaar voor de InTouch- administrator 
 van uw bedrijf. Enkel hij/zij kan bijkomende ‘view’ rechten toekennen.

Dit vindt u terug onder het tabblad “Statement” in AIO. U kunt deze lijst ook exporteren naar Excel
door op de Excel-icoon in de rechterbovenhoek te klikken.

Belangrijk:  AIO vindt u terug op InTouch, onder Service tools. Deze informatie is echter enkel zichtbaar voor de InTouch- administrator 
 van uw bedrijf. Enkel hij/zij kan bijkomende ‘view’ rechten toekennen.
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Wat betekent de icoon “Limit” die ik terugvind bij bepaalde producten?

           betekent dat er op dit product een speciale promoprijs van toepassing is op een aantal stuks. Deze icoon vindt u dan ook meestal 
in combinatie met de “hot” icoon. Het aantal nog beschikbare producten vindt u terug in het overzicht met Quantity Breaks op de product-
detailpagina. Dit is het aantal stuks dat ’s ochtends nog beschikbaar was.

Kan ik mijn prijzen bewerken zodat klanten in de winkel kunnen meekijken als ik producten opzoek op InTouch?

Welke InTouch-settings kan ik zelf aanpassen?

Ja, dat kan als u bepaalde InTouch-opties aanpast. Maak een nieuwe gebruiker aan in “User Profile” en deactiveer alle extra opties 
(Order Submit, Order Management). 

Kies “Price Range” zodat de gebruiker geen Online Check kan uitvoeren. 

Log in als deze nieuwe gebruiker en ga terug naar “User Profile”, daarna “User Options” (midden menu). Vul de marge die u wilt toevoegen 
aan uw normale resellerprijs in naast “MyPrice Uplift”, klik daarna op “Yes” en “Save”. Deactiveer desgewenst List Price. Log opnieuw in. 
InTouch toont nu de prijzen berekend op basis van het door u gekozen percentage.

Belangrijk:
• De Price Uplift optie is enkel bedoeld om uw klanten te kunnen laten meekijken in de winkel of op klantenbezoek.
• Plaats de producten nooit in een mandje, InTouch zal terug de oorspronkelijke resellerprijzen tonen.
• Vergeet de Online Check-optie niet uit te schakelen.
• Geef nooit het paswoord door aan uw klant.

Selecteer User Profile in de linker kolom en kies dan User Options in het midden menu. Op deze pagina kunt u bepalen of u wel of niet 
de productfoto’s wilt zien, hoeveel zoekresultaten InTouch op één pagina moet tonen, of u wel of niet extra technische specs. op uw 
zoekresultatenscherm wenst (customize) en welke uplift u wilt toepassen indien het om een consultatieaccount gaat (zie vraag: Kan ik mijn 
prijzen bewerken zodat klanten in de winkel kunnen meekijken als ik producten opzoek in InTouch?)
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Wat betekent het kleine winkelwagentje in het topmenu links naast mijn mand?

Hoe kan ik de volledige productcatalogus downloaden?

Kan ik de productinformatie van InTouch ook gebruiken in mijn eigen webshop?

Een andere gebruiker heeft u een mandje of zijn favorietenlijst doorgestuurd. Klik op de envelop om het bestand te openen.

Op de FTP-server van Tech Data vindt u heel wat interessante bestanden terug die u kunt gebruiken om uw eigen ERP-pakket up-to-date 
te houden of om uw webshop te onderhouden. U kunt er bijvoorbeeld de volledige productcatalogus in .txt formaat (prices.zip) 
en een overzicht van de recupel-, reprobel-, auvibel- en bebat-bedragen per Tech Data-productnummer downloaden. 

Wenst u een paswoord voor de FTP-server? Stuur dan een mailtje naar e-commerce@techdata.nl.

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, kunt de firma OneTrail (info@onetrail.com) contacteren.
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