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Orderinvoer via logistic planet 
 
 
In dit document vindt u een uitleg van het systeem Cargo-Office waarin u orders aan kunt 
sturen naar Eijgenhuijsen.  
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1 Inloggen 
 
Om in te loggen in ons ordersysteem gaat u naar onze website: www.eijgenhuijsen.nl. 
Bovenaan de website klikt u op “login klanten”. 
 
U kunt nu inloggen op de website in de rechter boven hoek met de login gegevens die u heeft 
ontvangen. 

 

 
 

Na het inloggen is het volgende menu te zien:    
 

  
 
Via dit menu kunt u door de tool navigeren. 

2 Wijzigen gebruikersgegevens 
U kunt uw gebruikersgegevens en wachtwoord wijzigen. 
 
Dit kunt u doen door te klikken op ‘verander uw wachtwoord’, of ‘verander gebruiker 
gegevens’.  
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3 Invoeren orders 
Er zijn twee verschillende opties om orders in te voeren via Cargo-Office: 

- Het invoeren van een enkele order 
- Het invoeren van meerdere orders tegelijk via een batch.  

3.1 Invoeren enkele order 
 
Via “Zending invoer formulier” kunt u een enkele order invoeren. Na invoer wordt deze direct 
naar Eijgenhuijsen verstuurd.   
 
Wanneer u deze optie kiest, komt u in het volgende scherm: 
 

 

 
 
 
Hier kunt u uw order invoeren. Alle gele velden zijn verplichte invoer velden. 
 
Let voornamelijk op bij het invoeren van de volgende velden dat alle informatie juist is 
ingevuld: 

- Laad en Los info 
- Order info 
- Zendingtype 

 
Extra informatie over hoe deze velden in te vullen vind je in paragraaf 3.4. van deze instructie.  
 

3.1.1 Verzenden order 
 
U klikt op verzenden order om de order te versturen. Deze wordt dan rechtstreeks naar 
Eijgenhuijsen verzonden.   
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3.2 Invoeren batch orders 
Via “Zending invoer formulier (batch)” kunnen meerdere orders ingevoerd worden die pas later 
(handmatig) naar Eijgenhuijsen gestuurd kunnen worden. 
 
Via  “Zending invoer formulier (batch)” komt u in het volgende scherm 
 

 

 
 
* Alle gele velden zijn verplichte invoer velden. 
 
Let voornamelijk op bij het invoeren van de volgende velden dat alle informatie juist is 
ingevuld: 

- Laad en Los info 
- Order info 
- Zendingtype 

 
Extra informatie over hoe deze velden in te vullen vind je in paragraaf 3.4. van deze instructie.  
 
 

3.2.1 Opslaan order 
Wanneer u de order volledig heeft ingevuld, klikt u op versturen naar Batch om de order op te 
slaan. 
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3.2.2 Batch versturen 
Wanneer u alle orders heeft ingevoerd, gaat u naar “Overzicht ingevoerde zendingen (batch)”. 
U komt dan in het volgende scherm: 
 

 
 
Selecteer hier de orders welke verstuurd mogen worden en selecteer dan “batch versturen”, de 
orders worden dan verstuurd naar Eijgenhuijsen. 
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3.3 Waar moet u opletten bij het invoeren van orders?  
Hieronder vindt u enkele informatie welke belangrijk is bij het invoeren van orders.  
 

3.3.1 Coderingen orders 
Het systeem maakt gebruik van enkele coderingen. Deze worden als volgt gebruikt: 
 
L Levering Enkel gebruiken wanneer iets vanuit Ruurlo wordt verzonden.   
R Retour Enkel gebruiken wanneer iets naar Ruurlo toe wordt gezonden.  
E Externe 

verplaatsing 
Gebruiken voor alle externe verplaatsingen. (Deze codering 
ook gebruiken wanneer iets vanuit uw eigen locatie naar een 
andere locatie wordt gezonden) 

I Interne 
verplaatsing 

Gebruiken voor alle interne verplaatsingen op 1 adres of een 
installatie 

VOZ Vooronderzoek  Gebruiken voor alle vooronderzoeken 
 

3.3.2 Order info 
Vul bij order info indien van toepassing uw wensen in. Zie hier onder enkele voorbeelden:  
Klantenafspraak maken Indien u wenst dat Eijgenhuijsen de klant belt om een 

afspraak in te plannen.  
Groene knop instructie geven Indien u wenst dat de chauffeur een gebruikersinstructie 

geeft aan de klant.  
Vtv contact opnemen met klant Indien u wenst dat de chauffeur vantevoren contact op 

neemt met de klant.  
Uitpakken / afval retour nemen Indien u wenst dat de goederen uitgepakt worden.  
Wel / niet verankeren In geval van een kluis geeft u aan of u wenst dat de 

kluis door de chauffeur verankerd wordt.  
 

3.3.3 Laadinfo & Los info 
Transportsituatie Geef hier de transportsituatie aan. 

Denk aan etage via trap – (rechte trap / draaitrap)  
 
Het is van belang dat het woord trap gebruikt wordt.  
Een tekst als bijvoorbeeld: geen lift aanwezig wordt niet 
herkend door het systeem.  
 

Inzet materiaal Geef hier aan of er materiaal benodigd is, zoals 
bijvoorbeeld een heftruck.  

Kamernummer In geval van een groot gebouw.  
 
Belangrijk: 

- Let bij de transportsituatie ook aan de situatie buiten het pand. Indien gewenst kunnen 
wij u een belscript toesturen.  

 

3.3.4 Maximaal één configuratie per order; 
Vul in het geval van copiers altijd één configuratie per order in. Wanneer u dus een levering én 
een retour heeft, maakt u hier 2 orders voor aan. Alleen op deze manier kan de order op een 
juiste wijze bij de klant verwerkt worden.  
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3.3.5 Tip 
Heeft u bepaalde informatie die regelmatig terugkomt bij verschillende orders die u invoert? 
U kunt dan bij het invoeren van de order aan de onderkant klikken op ‘opslaan als standaard’.  
 

 
 
De ingevulde velden worden dan als standaard opgeslagen en automatisch gevuld wanneer u 
een nieuwe order aanmaakt. Praktische voorbeelden kunnen zijn: Opdrachtgever, Contact 
informatie, laad gegevens Eijgenhuijsen.  
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4 Bekijken en / of wijzigen ingevoerde orders 
- Via “Lopende zendingen” kunt u zien welke orders er nog uit te voeren zijn en welke  

reeds uitgevoerd zijn. 
- Via “Overzicht ingevoerde zendingen (batch)” kunt u de ingevoerde orders bekijken en 

eventueel aanpassen.  

5 Afdrukken ingevoerde orders 
Via “Verzendlijst afdrukken” kunt u een overzicht printen van de door u ingevoerde orders. 

6 Aanpassen klantenbestand 
Via “Klant adressen” kunt u het klantenbestand aanpassen.  

7 Opzoeken order 
Via “Track&Trace Formulier” kunt u een order opzoeken.  
U komt dan in het volgende scherm.  

  

 
 
Hier kunt u zoeken op de volgende velden: 

- Tracking # = ordernummer van de internet order 
- Referentie # = ordernummer van de klant 
- Postcode losadres = postcode losadres 

 

8 Vragen? 
Heeft u vragen? Onze medewerkers staan voor uw klaar. 

Neem contact met ons op via telefoonnummer 0573-45 31 80. 
 
 
 
 
 
Wijzigingen 
Versie Datum Wijziging 
3 
 

12-01-2016 Instructie gewijzigd i.v.m. aanvulling in te vullen zaken op order.  

 


