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Timan reservedelssystem
Timan varenumre, versionsnummer –XX
Der vil for varer vi selv fremstiller være forskel på det varenummer der står i reservedelssystem og det
varenummer der står på fakturaen.
f. eks.

Reservedelssystem
410272
Drivaksel
Faktura
410272-07
Drivaksel
-07 er versionsnummeret på varen og er den måde vi styrer ændringer på en vare. Varer med
versionsnummer er altid bagud konvertible. Ved bestillinger af reservedele leverer vi altid det højeste
versionsnummer og i behøver ikke tager hensyn til versionsnummeret i jeres bestillinger.

Versionsnummeret på maskiner og udstyr er derimod vigtige da de er en del af produktets serienummer.
Når versionsnummeret ændres er der lavet betydelige ændringer på produktet. Reservedelskatalogerne
har derfor et versionsnummer f. eks.

Login
Når der logges ind kommer i først til DASHBOARD.
Oplysninger på DASHBOARD er til ren information.
Ordre der vises på DASHBOARD bliver ikke opdateret af Timan, hvorfor status altid vil stå som ”under
behandling”
Der køres ikke lagerstyring på data i RESERVEDELS-SYSTEMET. Vi sender ordrebekræftelse så snart ordren
er overført til vort administrative system. Heraf fremgår leveringsdata, pris og rabat.
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Vælge og finde katalog samt søge
Katalogoversigt
Kataloger findes ved at vælge Katalog på den grå bjælke eller ved at benytte Søg serienummer.

Brug typeskiltet og Søg serienummer

Søgning på serienummer
Serienummer har første 6 car som varenr. og de 2 car efter bindestegen er versionsnummeret.
eks. der søges på 720114-02 – her henvises til kataloget for 720114-02

eks. der søges på 720114 – her henvises til alle sugetanke fra version 01 til 04
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Feltet Dele Finder

Her kan indtastes et varenummer eller del af et varenummer.
f. eks. VIN-00148 og det kommer frem hvilke (kataloger) varenummeret – versioner varen indgår i.
Tryk på pilen man kommer hen på siden.

Udskrive katalog eller katalogside
Katalog
Der trykkes på printeren til venstre og der dannes et komplet katalog i en pdf.

Katalogside
Der tykkes på printeren til højre på katalogside og der dannes en pdf katalogside af den viste side.
(her af Beholder bund)
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Andre informationer i systemet
Varen erstattet af
Hvis en vare er erstattet af en anden vare ses dette

Når der trykkes på

eller på pos. i illutrationen, kommer dette billede

Samme pos. flere varer
En varepos. kan godt dække over flere varer, så når varen vælges fra illustration og der trykkes på
positionsnummeret, vises hvis der flere varer under den samme pos.

Yderligere vareinformation
Til de enkelte kataloger kan der være pdf mf. bilag vedhæftet (ses nederst i venstre panel)
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eller på det gule udråbstegn ved varenummeret
her vises en note.

eller der kan også være en pdf

hvor der f. eks. som
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der kan åbnes og downloades.
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Indkøbsvogn og bestilling

Varer uden pris
Skulle der være varer uden pris vil prisen blive oplyst ved ordrebekræftelse.

Ordre note – rekvisitionsnr. - ønsker tilbud
I dette felt kan der frit skrives.
Her noteres f.eks.
Jeres ordrenummer
At dette ikke er en ordre og i ønsker tilbud og leveringstid.
Varenumre der ikke er i RESERVEDELS-SYSTEMET

Direkte indtastning
Her kan varenummer indtastes direkte og varen lægges i indkøbsvognen. Der kan også søges på tekster f.
eks. ved indtastning af bremsekabel vises

Bestil

Indkøbsvognen sendes til os ved vinge i leveringsbetingelser og tryk på BESTIL
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Indkøbsvognen sendes først endeligt når der er tykkes på OK den næste pop up.

Som tidligere nævnt sender vi ordrebekræftelse med leveringsdato, priser og rabat.

Salgs- og leveringsbetingelser
Før 01-04-2021
Følgende er gældende ved brug af Timan online reservedelskatalog.
·
·
·
·
·
·

Priser: De angivne priser er bruttopriser er i DKK eller SEK uden told, afgifter og moms. Hvis der er
angivet 0,00 i prisfeltet er det udtryk for manglende pris, prisen på varer angivet med 0,00 i pris, kan
fås ved henvendelse til Timan A/S. Der tages forbehold for evt. fejl og prisændringer.
Ordre/forespørgsel: Hvis ikke andet er angivet på en ordre betragtes den som en ordre. Hvis en
ordre sendes som en forespørgsel, skal det angives i bemærkninger at det drejer sig om en
forespørgsel.
Leveringsbetingelser: Alle varer leveres ab fabrik, og ordre vil blive pålagt fragt. Risikoen for
varerne overgår til køberen, når Timan overleverer varen til transportør.
Ordrebekræftelse: Før afsendelse af ordren tilsendes som hovedregel, ordrebekræftelse med
priser og leveringstid.
Rabat: Evt. rabat vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.
Ejendomsforbehold: Ejendomsretten over de solgte genstande forbliver hos Timan eller den, til
hvem han har overdraget sine rettigheder, indtil hele købesummen incl. omkostninger m.v. er fuldt
betalt.
Tim d. 12-11-2020

Efter 01-04-2021
·
·
·
·
·
·
·
·

Priser: De angivne priser er bruttopriser er i DKK eller SEK uden told, afgifter og moms. Hvis der er
angivet 0,00 i prisfeltet er det udtryk for manglende pris, prisen på varer angivet med 0,00 i pris, kan
fås ved henvendelse til Timan A/S. Der tages forbehold for evt. fejl og prisændringer.
Ordre/forespørgsel: Hvis ikke andet er angivet på en ordre betragtes den som en ordre. Hvis en
ordre sendes som en forespørgsel, skal det angives i bemærkninger at det drejer sig om en
forespørgsel.
Leveringsbetingelser: Alle reservedele leveres fragtfrit ab fabrik. Risikoen for varerne overgår til
køberen, når Timan overleverer varen til transportør.
Reservedele er dele der er anført i reservedelskatalogerne, som har en stykvægt på under 50 kg.
og som ikke er med i maskinprislisterne.
Der er tillæg for: Natlevering, paller og pallerammer
Ordrebekræftelse: Før afsendelse af ordren tilsendes som hovedregel, ordrebekræftelse med
priser og leveringstid.
Rabat: Evt. rabat vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.
Ejendomsforbehold: Ejendomsretten over de solgte genstande forbliver hos Timan eller den, til
hvem han har overdraget sine rettigheder, indtil hele købesummen incl. omkostninger m.v. er fuldt
betalt.

