Productinfo
Betekenis van getoonde statussen

Getoonde status

Betekenis

1

Order ingevoerd

De WTS order is bij ons binnen gekomen.

2

Wachten op stof

Er is iets manco, wij wachten op nieuwe stof.

3

Gepland

De order is gepland voor productie in Nederland, of voor verzending naar Roemenië.

4

Wacht op akkoord

Wij wachten op een akkoord op een vraag.

5

Stof naar RO

De stof en order zijn compleet en zijn onderweg naar Roemenië.

6

Data naar RO

De data met ordergegevens zijn naar Roemenië gestuurd.

7

RO Data ontvangen

De data met ordergegevens zijn in Roemenië ontvangen.

8

RO Wacht op stof

Er is iets manco in Roemenië, wij wachten op nieuwe stof.

9

RO Bon geprint

Roemenië is met de order gestart.

10

RO Gesneden

De stof is in Roemenië gesneden.

11

RO Lasertafel

De stof is op de lasertafel in Roemenië gesneden.

12

RO Afgeslagen

De stof is in Roemenië met de hoogtemeter op de opgegeven hoogte gemaakt.

13

RO Geplooid

Het gordijn is in Roemenië geplooid.

14

RO Productie klaar

De productie van de order in Roemenië is klaar en gecontroleerd.

15

RO Ingepakt

De order is in Roemenië ingepakt.

16

RO Expeditie

De order wacht in Roemenië op verzending.

17

RO Klaar voor laden

De order wordt in Roemenië voorbereid voor verzending.

18

RO Geladen

De order wordt in Roemenië in de vrachtwagen geladen.

19

RO >Lelie-Leiden

De order is vanuit Roemenië onderweg naar Leiden.

20

RO >Exp. In Leiden

Vrachtwagen uit RO heeft uitgeladen in Leiden en de order kan opgehaald of bezorgd
worden.

21

RO >Klant

De order is vanuit Roemenië onderweg naar het opgegeven afleveradres.

22

RO >NE Distri

De order wordt vanuit Roemenië via NE Distriservice op het afleveradres geleverd.

23

NL ingepakt

In Leiden geproduceerde order is klaar en kan opgehaald of bezorgd worden.

24

NL >Klant

De order wordt vanuit Leiden op het afleveradres geleverd.

25

NL >NE Distri

De order wordt vanuit Leiden via Nederland Expresse op het afleveradres geleverd.

26

NE ontvangen

NE Distriservice heeft de order in hun magazijn ontvangen.

27

NE Levering gepland

De levering van de order is door NE Distriservice gepland.

28

NE Heeft geleverd

De order is door NE Distriservice afgeleverd.

29

Deel levering

Een gedeelte van een order is geleverd.

30

Pakbon retour

De door de ontvanger getekende pakbon is bij ons retour.

31

Gefactureerd

De order is door van der Lelie aan haar klant gefactureerd.

32

Afgehandeld

De complete order is afgehandeld.

33

Geannuleerd

De order is geannuleerd. Een WTS order kan nu weer geopend en gewijzigd worden.
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