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Online herstelling invoeren en opvolgen (V01) 

 

 

Ga naar de website www.josrepairshop.be en klik op repairs of gebruik deze link: 

https://josrepairshop.be/repairs 

 

 

 

U krijgt volgend inlog scherm te zien 

 

Vul uw user gegevens in bezorgd via mail en uw paswoord bezorgd per sms.  

http://www.josrepairshop.be/
https://josrepairshop.be/repairs
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Na het inloggen ziet u volgende tabbladen 

 

 

Overzicht en functie van de knoppen: 

• Home: hiermee keert u terug naar de home pagina 

• Alle reparaties: Overzicht van alle reparaties 

• Uit te voeren reparaties: Overzicht uit te voeren herstellingen 

• Uitgevoerde reparaties: Overzicht uit te voeren hersteliingen 

• Afgewerkte reparaties: Overzicht afgewerkte herstellingen 

• Nieuwe reparatie: Hier voert u een nieuwe herstelling toe 

• Log out: Uitloggen 

 

U kan zodra alle herstellingen geladen zijn zoeken op alle vermelde velden 

• Volgnr : is ons intern nummer 

• Werkbon: is uw werkbonnr, komt ook mee op alle documenten 

• Datum: zoeken op datum 

• Bedrag: zoeken op bedrag 

• Planning: zoeken op planning datum 

• Gerepareerd: zoeken op gerepareerde datum 

• Afgewerkt: zoeken op afgewerkte datum 
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Naast de velden in het vet staan pijltjes hierop kan u op of aflopend sorteren. In het zoekveld kan u zoeken  

Op alle gegevens vermeld in de velden. Bv uw eigen herstel ref. 

 

 

Invoeren van een herstelling.  

U klikt op de knop  “nieuwe reparatie” 

 

U krijgt dan volgend scherm te zien. (zie volgende pagina) 
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De donkergrijze velden worden automatisch ingevuld en kunnen niet aangepast worden 

• Referentie: Hierin vult uw interne ref in 

• Defect: Korte omschrijving van het defect 

• Opmerkingen: hierin vermeld u bv “eerst offerte” of “ophaling” of “gebroken wiel” of …… 

• Merk: merk van het toestel 

• Type: Type nr van het model  + korte omschrijving soort toestel bv Delta muurfrees 

• Serienummer: hier vult het u het serienummer in 

• Verkoop Datum: indien het over een waarborg gaat de verkoopdatum + aankoopfactuur met 

vermelding sn verplicht! 

• Garantie: ja of nee (garantie is steeds onder voorbehoud) misbruik of reeds open gedaan door 

derden e.a vallen niet onder waarborg 

• Accessoires: hier heeft u aan bijgeleverde accessoires bv “frees” of “thermostaat” 

• Volledig afgewerkt: wordt automatisch ingevuld zodra de herstelling klaar is 
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Opslaan:  als u alles heeft ingegeven drukt u op opslaan. Alle gegevens worden dan opgeslagen in ons ERP 

systeem op de manier hoe jij deze hebt ingebracht.  

 

 

Komende aanpassingen: 

• Knop “nieuwe” reparatie komt nog uiterst links te staan 

• U zal ook een pdf kunnen afdrukken om bij te houden in eigen administratie en bij te voegen bij de 

herstelling voor deze opgestuurd wordt.  

 

 

 

 


