Aquaplantsonline Product Alert uitleg:
De Product Alert is een nieuwe module in onze webshop en kan alleen gebruikt
worden wanneer u geregistreerd bent in onze webshop. Met de Product Alert
kunt u heel eenvoudig filtermaterialen die na een bepaalde tijd vervangen dient
te worden invoeren in de Alert. U krijgt dan heel eenvoudig een email
herinnering 1 week voordat het product vervangen dient te worden. Heel
makkelijk en u hoeft nergens meer op te letten. In deze e-mail vindt u een
directe link naar het product om deze te bestellen wanneer u deze niet meer op
voorraad heeft. De gebruiksduur die aan deze producten zijn gekoppeld komen
van de leveranciers af en zijn te alle tijde een indicatie. Wanneer een aquarium
b.v. veel vervuiling heeft zullen de tijden van vervangen anders zijn. Houd er ook
rekening mee dat u in de looptijd voordat een product vervangen dient te
worden, deze ook nog schoongemaakt kan worden.

Eerst dient u in te loggen bij de login. (zie kleine rode pijl boven in.)

Na het inloggen klikt op “Mijn Account” boven in.

Wanneer u op “Mijn Account” heeft geklikt, dan krijgt u in het midden van de
website al uw account informaties te zien. Onderin vindt u de nieuwe
mogelijkheid “Mijn notificatie beheer” Hier dient u op te klikken.

U krijgt nadat u op “Mijn notificatie beheer” heeft geklikt, het volgende scherm te
zien. U klikt dan op “Product toevoegen” hiermee kunt u een product toevoegen
die een gebruiksduur heeft.

In het volgende scherm die u krijgt kunt u nu heel gemakkelijk een
artikelnummer invoeren. Dit artikelnummer vindt u op uw factuur of in uw
bestelhistorie of op onze website.

Wanneer u een artikelnummer invoert wordt het product vanzelf gevonden.
Alleen producten die wij hebben aangegeven als een product met een
gebruiksduur worden getoond. Hierna geeft u de datum aan van ingebruikname
(wanneer u de filterwatten heeft vervangen) en klikt u op “verder” Nu bent u
klaar en kunt u eventueel andere filtermaterialen invoeren.

Wanneer u artikelen heeft toegevoegd aan de product alert, kunt u deze
eventueel weer verwijderen of wijzigen. (u kunt alleen de ingebruikname datum
wijzigen)
Mocht u een product niet vinden die u wilt toevoegen dan kunt u ons een e-mail
sturen naar info@aquaplantsonline.nl
Mocht u nog vragen hebben over de werking van de Product Alert dan kunt u ons
ook altijd e-mailen naar info@aquaplantsonline.nl

