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Introductie

• Het Fulfilment Bedrijf B.V. biedt u een online omgeving waarin u in real-time mee 
kunt kijken.
• Dit heeft als voordeel dat u zonder tussenkomst van ons direct antwoorden kunt vinden op 

veel van uw order en voorraad gerelateerde vragen.

• Wij bieden u inzicht in de volgende 3 functionele gebieden:
• Magazijn

• Inzicht in uw inkomende goederen stroom
• Inzicht in uw uitgaande goederen stroom 

• Voorraad.
• Artikel stamgegevens
• Voorraad gegevens

• Financieel
• Facturen voor de geleverde diensten
• Creditnota’s op geleverde diensten



Inlog scherm
Met uw ontvangen 
gebruikersnaam en 
wachtwoord gaat u naar 
portal.3pl-dynamics.com

Op deze pagina kunt u tevens 
doormiddels de link 
“wachtwoord resetten” uw 
wachtwoord aanpassen indien 
u dat wenst.



Lijsten pagina
Nadat u bent ingelogd klikt u 
in de menu balk op “Lijsten”

Afhankelijk van uw rechten 
ziet u een aantal opties aan de 
linkerkant van uw scherm (u 
kunt per klant meerdere logins
hebben en u kunt meerdere 
profielen hebben binnen uw 
klantenportaal indien u dit 
wenst. Bijvooorbeeld dat een 
medewerker geen toegang 
heeft tot het financiële 
gedeelte van ons 
klantenportaal.



Financieel



Financieel - Facturen
Door op de link Facturen te 
klikken kun u zien welke 
kosten aan u zijn doorbelast 
voor een bepaalde periode.



Financieel – Creditnota’s
Door op de link Creditnota’s te 
klikken kun u zien welke 
kosten aan u zijn gecrediteerd 
voor een bepaalde periode.

Soms boeken wij creditnota’s 
via ons boekhoudpakket en 
staan ze hier niet in.



Magazijn



Magazijn inslag geboekt kop
Op de pagina inslag geboekt 
kop treft u al uw inslagen aan 
die verwerkt zijn.

Door op de download link te
drukken kunt u een pdf, foto’s
of andere gerelateerde
informatie downloaden



Magazijn inslag proforma kop
Op de pagina inslag proforma kop treft u al uw 
inslagen aan waarmee wij nog bezig zijn.

De volgende statusinformatie is voor uw interessant:

10-NIEUW

Deze order is nieuw in ons systeem

19-TIJDELIJKEREG

Wij hebben de zending ontvangen, maar kunnen deze 
niet verwerken

20-BEVESTIGD

De order is gereed om te ontvangen

21-SCHADE

Er is schade geconstateerd

30-INBEHANDELING

Het Magazijn is de order aan het tellen en op voorraad 
aan het zetten

40-GESCAND

Uw zending is geteld en staat op locatie

50-DIENSTEN

Uw contractsafspraken worden toegepast op de inslag

Door op de download link te drukken kunt u het 
document of foto’s downloaden. 



Magazijn inslag proforma regels
Op de pagina inslag proforma
regels treft u al de details aan 
waarmee wij nog bezig zijn.

De volgende informatie is voor u 
interessant:

Uw externe partij nummer wat u 
van uw producent gekregen 
heeft

Partij nummer. Het nummer 
waaronder uw partij bij ons 
bekent is.

Dragernummer. Het 
palletnummer waarop de 
goederen ontvangen zijn

Datum. De datum van 
verwerking

Aantal. Aantal wat wij op een lijn 
ontvangen hebben

THT datum van uw zending 
indien van toepassing.

De status van de zending



Magazijn uitslag geboekt kop
Op de pagina uitslag geboekt 
kop treft u al uw uitslagen die 
wij afgehandeld hebben.



Magazijn uitslag proforma kop
Op de pagina uitslag proforma kop treft u al uw 
uitslagen aan waarmee wij nog bezig zijn.

De volgende statusinformatie is voor u interessant:

25-ALLOCATIEAKOORD

De uitslag is gereed om te verwerken

11-HOLD

De uitslag is op uw verzoek op hold gezet

16-FOUT

Er is een probleem en uw uitslag kan niet verwerkt 
worden zonder tussenkomst van ons

21-ALLOCATIETEKORT

Er is niet voldoende voorraad aanwezig om de uitslag 
uit te leveren

24-BACKORDER

Uw uitslag is gesplitst om een deel van de order uit te 
kunnen leveren.

30-INBEHANDELING/40- GEPICKT/43-VERPAKT

Uw uitslag is in behandelin/wordt op dit moment 
gepickt/verpakt /is, of staat gereed om aan de 
vervoerder overgedragen, te worden

50-DIENSTEN

Uw contracts afspraken worden toegepast op de 
uitslag



Voorraad



Voorraad - Artikelinformatie
Op de pagina artikel 
informatie vind u de 
stamgegevens van uw 
producten bij ons in ons 
systeem



Voorraad - Voorraad per artikel
Op de pagina voorraad per 
artikel treft u per artikel het 
totaal aantal dragers en de 
daarop aanwezig voorraden



Voorraad - voorraad per drager
Op de pagina voorraad per 
drager treft u per drager aan 
hoeveel daar nog op staat.



Voorraad - voorraad per partij
Op de pagina voorraad per 
partij treft u per partij aan 
hoeveel daar nog op staat.



Voorraad - voorraad per partij detail
Op de pagina voorraad per 
partij kunt u door op 🔻
(expand) te klikken op een
regel alle details zien van een
partij.

Filteren:

Filteren op uw artikelnummer, 
ons partijnummer, uw 
partijnummer. Of de tht-
datum door deze in te voeren 
in het lege veld erboven.

Rechts kunt u de gegevens ook 
exporteren naar xls, csv of pdf 
files.


