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Update B2B website 01/07/2014 
 
Een overzicht van nieuwe functionaliteiten, wijzigingen en verbeteringen in de GHS B2B website die vanaf 
01/07/2014 beschikbaar zullen zijn. 
 

1. Nieuwe functionaliteiten en wijzigingen 

1.1. Leengereedschap 

De ondersteuning voor leengereedschap zit mee in deze update, maar het ophalen van de gekoppelde 
producten als leengereedschap moet nog gebeuren. Hiervoor moet geen update meer geplaatst worden van 
de website of API. 
Indien een product gekoppeld is aan leengereedschap, dan wordt dit bij het product getoond. Zo kan het 
leengereedschap toegevoegd worden aan de winkelwagen om het te lenen. 
 
Lijst overzicht: 
 

 
 
Compacte lijst: 
 

 
 
Grid overzicht: 
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1.2. Ondersteuning voor meerdere afleveradressen 

Als een gebruiker meerdere afleveradressen heeft, dan kunnen deze nu bij het bestellen geselecteerd worden. 
Het laatst geselecteerde afleveradres wordt voor die browser bijgehouden. 
 

 

1.3. Verbeteringen diesel injector test 

Bij het retouren van een diesel injector test wordt de werkplaats direct via email verwittigd. 
Het serienummer van de diesel injector wordt nu ook correct bewaard. 
Per diesel injector wordt een aparte pagina voorzien in het aanvraag pdf document. 

1.4. Correcte product afbeeldingen 

Afbeeldingen van producten moeten nu altijd correct zijn. De afbeeldingen worden gecached en moeten niet 
meer via de API opgevraagd worden. Dit verbetert ook de snelheid. 

1.5. Datum eerste toelating 

Indien gekend wordt de datum van eerste toelating in Nederland (DET NL) getoond. 
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1.6. RMA order kan mee verzonden worden bij de bestelling 

Indien er nog producten staan op het RMA order wanneer een bestelling wordt uitgevoerd, dan kan het RMA 
order ook verwerkt worden bij het uitvoeren van de bestelling. 
 

 
 
De bestelling wordt eerste geplaatst en daarna wordt het RMA order geplaatst. 

1.7. Gebruikersnaam en wachtwoord kunnen nu onthouden worden in de browser. 

Het loginscherm is technisch aangepast zodat de browser dit correct herkend als loginscherm en ook kan 
aanbieden om de gebruikersnaam en wachtwoord te bewaren om dit automatisch te kunnen invullen. 
 

 
 

1.8. Staffelprijzen worden in tooltip getoond 
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1.9. Hybride filter implementatie 

Het filteren is aangepast zodat de keuzes binnen een groep zichtbaar blijven als een item is geselecteerd 
binnen een groep. Dit biedt de mogelijkheid om meerdere items te selecteren binnen een groep. 
 

 
 

2. Opgeloste opmerkingen 
 
Dit is een overzicht van de belangrijkste opgelost opmerkingen 
 

 Bestelgeschiedenis op home pagina toont nu bruto prijzen ipv netto 

 Alfa code wordt nu ook getoond bij bestelgeschiedenis 

 Bestellen van diesel retour test wordt het serienummer correct bij gehouden 

 Feedback verplaatst naar onderaan scherm omdat die in de weg stond van de productenlijst 

 Bij bestellen van gaik plaat is bij eerste afgifte geen … nodig, dit mag als 000 ingevuld worden en dit 
wordt nu automatisch gedaan 

 Instelling netto prijzen nu ook in winkelwagen toegepast 

 Indien op de bestelpagina te lang gewacht wordt om te bestellen en de geselecteerde route is al 
verlopen wordt een duidelijke foutmelding getoond en kan een andere route geselecteerd worden 


