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Handleiding klantenportaal
Roemaat Transport
In deze handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de orderinvoer op uw persoonlijke webpagina
van A. Roemaat Transport werkt.
1. Inloggen
2. Orderoverzicht
2.1 Nieuwe order aanmaken
3. Importeren
4. Adresboek
5. Etiketten
6. Vrachtbrieven
7. Afmelden

1. Inloggen
Ga naar één van de volgende webadressen: https://connection.roemaat.nl of
http://www.roemaat.nl/nl/14/inlog en kies hier voor klanten login.
Onderstaand scherm verschijnt voor u.
Vul uw persoonlijke gegevens in welke u van Roemaat heeft gekregen. Als u het vinkje aanzet bij
“ingelogd blijven”, zal u ingelogd blijven wanneer u een voldoende keer weer wilt inloggen.

*Indien het inloggen problemen geeft, neem dan z.s.m. contact op met onze customer service via
0544-373030 of via customerservice@roemaat.nl
*Wilt u een andere gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan contact op met onze customer
service via 0544-373030 of via customerservice@roemaat.nl

2. Orderoverzicht
In het orderoverzicht kunt u de volgende zaken verrichten.
1. Nieuwe orders aanmaken
2. Afgewerkte en openstaande orders bekijken
3. Etiketten afdrukken
4. Vrachtbrieven afdrukken

2.1 Nieuwe order aanmaken
Bij het aanmaken van een nieuwe order willen wij graag de benodigde geel gearceerde gegevens van
u hebben, zodat wij de order kunnen verwerken en naar uw wens kunnen uitvoeren. Daarom zijn er
primaire regels die ingevuld dienen te worden anders zal de opdracht niet kunnen worden
verzonden.

Stap 1: Kies een dienst (bijvoorbeeld; transport of transport met kooiaap of transport met een vaste
tijdslevering)
*let op, kies altijd de juiste dienst welke betrekking heeft op uw opdracht. Standaard zal de dienst
transport geselecteerd zijn. Dit houdt in dat u dan kiest voor het vervoer van een product (pallet,
afwijkende pallet of colli) zonder een kooiaap, tijdslevering of overige opties.
Stap 2: Vul het laadadres en losadres in. Wij hebben uw (eventuele) bestaande adresboek ingelezen
en uw “eigen adres” ingevoerd, hierdoor kunt u de voor u bekende adressen selecteren.
Stap 3: Kies uw verpakking (pallet, colli etc) en vul de bijbehorende aantallen en afmetingen in.
Indien u nog extra details van de zending kwijt wil dan kunt u dat invullen bij “details”. Een extra
verpakking kunt u toevoegen door op “nieuwe collo toevoegen” te klikken.
*de afmetingen van de meest voorkomende verpakkingen zijn reeds voor u ingevuld. Mocht uw
zending groter zijn dan de vooraf ingevulde afmetingen dan dient u dit zo goed mogelijk in te vullen.
*indien u uw zending onder rembours wilt versturen dan kunt u dit hieronder invoeren. We
adviseren om dit ook bij de laad en/of los instructies te vermelden.
Stap 4: Vul de gewenst laaddatum en losdatum in. Indien u niet hebt gekozen voor een product met
een tijdslevering kunt u de levertijd niet aanpassen, de leverdag wel.
*het tijdstip van lossen staat standaard op de volgende dag tussen 07:30 en 17:00 uur.
*bij “uw referentie” onder laad details kunt u uw laadreferentie kwijt en bij “uw referentie” onder los
details kunt u uw losreferentie kwijt.
*indien u laad of losinstructies heeft dan kunt u deze kwijt in het “instructies” vak onder de
referenties.
Stap 5: Vul de overige details in zoals contactpersoon, opmerking of orderkenmerk.
*Orderkenmerk: dit zal vermeld worden op de factuur.

3. Importeren
Heeft u meer dan 5 orders per dag die u in ons portaal wilt inlezen? Dan kan de importeer functie
interessant zijn. Hieronder ziet u stapsgewijs hoe u een CSV of Excel bestand kunt importeren.
Let op! Voordat dit mogelijk is dient u altijd eerst contact met ons op te nemen om het juiste formaat
bestand te creeeren.

Stap 1: Om te importeren klik op: “Nieuwe orderimport”

Stap 2: Sleep uw bestand in het daarvoor bestemde vak. Hierna kunt u verder klikken tot voltooien. U
ziet uw orders staan.
Wilt u via een CSV of Excel bestand uw orders inlezen? Neem dan z.s.m. contact op met onze
customer service via 0544-373030 of customerservice@roemaat.nl wij helpen u graag verder om
samen het juiste bestand te creëren.

4. Adresboek
In het adres boek kunt u de adressen van uw klanten invullen. Wij hebben uw huidige
adressenbestand overgenomen zodat u gemakkelijk de voor u bekende adressen kan vinden.
Indien u een order inboekt zal het systeem automatisch gegevens uit uw adresboek herkennen en
invullen.

Hierboven ziet u de gewenste gegevens om uw adresboek aan te vullen.

5. Etiketten & 6. Vrachtbrieven
Via de knoppen “Etiketten” en “vrachtbrieven” kunt u de etiketten en/of vrachtbrieven van de
huidige dag afdrukken.

Icoontjes en statussen:
Onderstaande buttons zijn snelkoppelingen voor de etiketten en/of
vrachtbrieven van de geselecteerde orders. Hier kunt u vrachtbrieven
en etiketten van opdrachten in het verleden afdrukken.

status: uw zending moet nog worden goedgekeurd

status: uw zending is geaccepteerd en wordt ingepland

status: uw zending is ingepland

status: uw zending is afgerond

Afmelden
Hiermee sluit u uw sessie met uw persoonlijke online klantenportaal van Roemaat Transport.

