Handleiding Mijn Logus
De webshop van LOGUS bouw- en
afbouwmaterialen

1/9

Voorwoord
Geachte lezer,
Mijn Logus is de elektronische webwinkel van LOGUS bouw-en afbouwmaterialen.
De webwinkel is volledig geïntegreerd met onze administratieve software zodat
altijd de laatste gegevens op de website staan.
U heeft de beschikking over een artikelassortiment van ongeveer 225.000 artikelen
met uw eigen prijzen, kortingen en een indicatie of het artikel op voorraad is of
besteld moet worden.
Mijn Logus is handig om de juiste prijzen bij de hand te hebben als u aan het
calculeren bent. Allicht is Mijn Logus ook handig om bestellingen te doen tijdens
én buiten werktijden.
Houdt u er bij het calculeren wel rekening mee dat voor grote
hoeveelheden een andere prijs zal gelden. Hiervoor moet u altijd nog bij
uw contactpersoon de prijzen aanvragen.
We hopen dat deze service van LOGUS bouw- en afbouwmaterialen toegevoegde
waarde voor uw bedrijf heeft.
Leon de Kok

Nadat u bent ingelogd op www.mijnlogus.nl kunt u direct beginnen met zoeken.
selecteert, krijgt u meer informatie over het deel van de site waarin u zich bevindt. Onderin het
Indien u
scherm ziet u maximaal drie gele balkjes, waarmee wij uw aandacht vragen voor bijvoorbeeld het laatste nieuws of
aanbiedingen.
Houd er rekening mee dat de te downloaden bestanden, zoals het prijzenboek en S@les in de bouw groot kunnen zijn
en dat het downloaden enkele minuten kan duren.
Het prijzenboek is alleen te bekijken in het programma Acrobat Reader, dit kunt u downloaden via de URL
http://get.adobe.com/nl/reader.
Indien u uw toegangscode (wachtwoord en inlognaam) kwijt bent, kunt u een e-mail sturen naar de vestiging. U
ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk uw toegangscode.
Heeft u op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de site, dan horen wij dat natuurlijk ook graag. Hiervoor kunt u een
e-mail sturen naar de persoon die staat vermeld bij de contactgegevens.
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1. Inleiding
Via Mijn LOGUS kunt u inloggen met behulp van uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (de
toegangscode) die u van ons heeft ontvangen.

Figuur 1: inlogscherm

1.1 Zoeken met tekst
In Mijn LOGUS kan op drie manieren worden gezocht:
1. op een ‘Google’-achtige wijze
2. op producten, met behulp van de
3. op trefwoorden, met behulp van de

knop selecteert u de artikelhoofd- en subgroep
selecteert u één van de getoonde woorden.

Hierna volgt een korte uitleg over het zoeken op tekst.
Op een eenvoudige wijze kunt u uw zoekopdracht verfijnen om tot het gewenste resultaat te komen.
Let op! Het resultaat van uw zoekopdracht is afhankelijk van wat u bij voorkeur heeft aangevinkt (zie paragraaf 2).
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Figuur 2: zoeken assortiment

Voorbeeld van zoektekst
Zoektekst
Resultaat
opdek deur
alle artikelen die de tekst ‘opdek’ of ‘deur’ bevatten
+opdek +deur
alle artikelen die de tekst ‘opdek’ en ‘deur’ bevatten
+opdek –deur
alle artikelen die de tekst ‘opdek’ maar niet ‘deur’ bevatten
+opdek*
alle artikelen die de tekst ‘opdek’ maar ook bijvoorbeeld ‘opdekdeur‘ bevatten
“opdek deur”
alle artikelen die de exacte tekst ‘opdek deur’ bevatten.
Daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van zogenaamde synoniemen (trefwoorden),
omdat het regelmatig voorkomt dat er meerdere benamingen zijn voor bepaalde materialen.
Voorbeeld 1
U typt in inwasvoegsel, het systeem vertaalt dat bij het zoeken naar de teksten:
- voegmiddel
- voegmassa
- voegmortel
- voegenvuller
Voorbeeld 2
U typt in deuren of korven, in de omschrijving van een artikel staan geen meervouden en de
woorden zullen dus worden vertaald naar deur of korf.
Mocht u desondanks nog niets kunnen vinden, dan kunt u proberen te zoeken in de tabbladen ‘producten’ of
‘trefwoorden’.
In het tabblad kunt u voor deze sessie aangeven naar welke artikelen u zoekt, bij een
volgende sessie gaat het systeem terug naar uw standaardinstellingen.
Indien er niets is aangevinkt, zoekt het systeem in alle artikelen, in alle andere gevallen wordt er
gezocht in de aangevinkte gegevens.
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Figuur 3: resultaat zoeken

Bovenstaand ziet u het zoekresultaat wanneer u enci intikt.
Als resultaat wordt naast het artikelnummer en de omschrijving uw afhaal- en brengprijs (eventueel met staffels)
getoond.
Klikt u op ‘bestellen’ dan krijgt u een scherm waarin u het aantal te bestellen artikelen van dit product kunt ingeven
(Figuur 5).
Indien u op het artikelnummer klikt, krijgt u meer informatie over het artikel (indien aanwezig) of
een link naar de producent.
Indien u een vink zet in ‘favoriet’, zal Mijn LOGUS dit artikel bewaren onder ‘favorieten’.
Als u regelmatig dezelfde artikelen bestelt, dan is het handig gebruik te maken van ‘favorieten’,
u kunt bij zoekvoorkeuren favorieten aanvinken.

1.2 Mijn LOGUS
Mijn LOGUS bestaat uit een aantal onderdelen.
1. Bestelhistorie. Geeft een overzicht van uw bestellingen, u heeft de mogelijkheid om een eerdere bestelling
nogmaals in uw winkelwagen te plaatsen
2. Wijzigen wachtwoord. Indien u niet tevreden bent met uw wachtwoord, dan kunt u dit zelf wijzigen. U moet uw
oude wachtwoord intikken en vervolgens tweemaal het nieuwe door u gewenste wachtwoord.
3. Voorkeuren, zie 1.3.
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1.3 Voorkeuren

Figuur 4: voorkeuren

Controleer goed uw e-mailadres.
Naar dit adres wordt de orderbevestiging gestuurd van de door u bestelde artikelen.
Bij ‘tonen assortiment’ kunt u aangeven in welk type bestand u wenst te zoeken:
a. voorraadartikelen, alle artikelen die door de vestiging op voorraad worden gehouden
b. hardlopers, alle artikelen die de vestiging het meest verkoopt (de top x-artikelen)
c. favorieten, alle artikelen die u zelf als favoriet heeft aangemerkt.
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2. Bestellen/offerte
Het bestellen in Mijn Logus gaat vrij eenvoudig. U kunt individueel gezochte artikelen of een reeds geplaatste
bestelling nogmaals in uw winkelwagen plaatsen.
Indien u een zoekresultaat heeft (zie Figuur 3) kunt u op de knop ‘bestellen’ bij een artikel klikken.
U krijgt dan onderstaand scherm te zien, hier kunt u het aantal wat u wenst te bestellen ingeven. Eventueel kunt u nog
een afwijkende eenheid gebruiken. Klik daarna op ‘toevoegen aan winkelwagen’.

Figuur 5: bestellen artikel

Als u klaar bent met bestellen, klikt u rechtsboven in het scherm op ‘uw winkelwagen’.
U krijgt een overzicht van uw bestelling met de aantallen te zien. U kunt de te bestellen
aantallen nog aanpassen door op

te klikken of te verwijderen

Figuur 6: uw winkelwagen
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.

Vervolgens maakt u de keus of u een offerte wenst of dat u wilt bestellen.
Nadat u op ‘accepteer’ heeft geklikt, krijgt u scherm Figuur 7.

Figuur 7: bestel/offerte gegevens

In het tabblad ‘uw gegevens’ kunt u uw werkcode, referentie en contactpersoon ingeven en eventuele opmerkingen
plaatsen.
In het tabblad ‘levering’ kunt u aangeven of u de bestelling wenst te halen of te laten bezorgen.
Bij het bezorgen kunt u een afwijkend afleveradres invullen, ook is het mogelijk om gegevens
uit historische bestellingen over te nemen.
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Nadat u de bestelling heeft voltooid, ontvangt u hiervan een bevestiging in uw mailbox die opgegeven staat in de
voorkeuren (zie Figuur 4).
Hieronder ziet u een voorbeeld van een bevestiging.

Figuur 8: orderbevestiging

Als u al deze stappen heeft doorlopen heeft u kennis genomen van alle opties van Mijn Logus.
Wij wensen u nogmaals veel gemak bij het gebruik hiervan.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Logus.
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