POWER RETURN – HANDLEIDING VOOR DE RA (1)
Belangrijk :
• Installeer Google Chrome

PowerReturn

ENKEL RETOUR SCHROOT

(essentieel voor een vlotte werking)

Login URL : https://psa-return.kbrw.fr/

• Gebruik uw login
gegevens van
SERVICE BOX om in te loggen

Tip :
Voeg PowerReturn toe aan uw favorieten

Startpagina :

Te volgen procedure :
-



1: Selecteer « nieuwe retour»
2: Zoek de referentie van het onderdeel op
3: Geef de referentie in van het onderdeel onder
« Materiaal nummer »






-

4: Selecteer « + »

-

5: Een nieuw venster opent zich

-

6: Vermeld het factuurnummer en de factuurdatum

-

7: Selecteer FIRST PARTS als uw plaque (code Distrigolager) CODE FIRST PARTS = 060100U

-

8: Vul het juiste aantal in

-

9: Selecteer « VERDER »



*verplicht veld

Maximaal 4 referenties van dezelfde referentie, zoals injectoren







POWER RETURN – HANDLEIDING VOOR DE RA (2)

PowerReturn

Te volgen procedure (vervolg) :
-

Uw retouraanvraag SCHROOT wordt gecreëerd:

-

Mogelijkheid om te wissen

NB : La touche « Envoyer tout » permet d’envoyer
tous les retours avec le statut à envoyer

of om te wijzigen

Als de retour niet correct is ingevoerd, wordt de status: "Incomplete" weergegeven

-

Klik op het icoon

oom uw aanvraag te versturen naar FIRST PARTS

-

10: Klik op « Uw retouraanvragen »

-

De laatst gemaakte retouraanvraag verschijnt bovenaan de lijst



Als het verzoek wordt geaccepteerd door FIRST PARTS, is de status: « print label»
Als het verzoek wordt geweigerd, wordt de status "verzoek tot teruggave geweigerd»
-

Selecteer

en klik verder op

-

Kleef het eticket op de doos van het schroot onderdeel

-

De carcasse is klaar voor afhaling !

NB: Het is mogelijk om een verzenddocument te printen ter a en e van de transporteur:
- Ga naar « Uw retouraanvragen »
- Vink het vakje aan dat overeenkomt met de retourzending
- Klik op verzenddocumenten afdrukken

Probleem ? retours@1st-parts.be

