Zebra orderportal voor reparaties
Verzoek voor printkopvervanging indienen
via de orderportal voor reparaties

December 2020

1

Verzoek voor printkopvervanging indienen via de orderportal voor reparaties
Gebruik de orderportal voor reparaties als u een verzoek voor vervanging van een printkop wilt indienen onder garantie of een
contract voor Zebra OneCare-supportservices. Printkoppen kunnen niet worden gerepareerd. Als uw printkop moet worden
vervangen en deze niet onder garantie of een contract valt, moet u een nieuwe printkop bestellen.
Hier volgt belangrijke informatie over het indienen van verzoeken via de orderportal voor reparaties:
Verzoek indienen met het serienummer van de printkop
•

Volg de normale procedure voor reparatieverzoeken om het serienummer van de printkop in het reparatieverzoek te vermelden. Zebra controleert
dan of het product gedekt is.

•

Het kan zijn dat Zebra het serienummer niet herkent. Als u het volgende bericht ontvangt, vermeld dan het artikelnummer van de printkop in uw
reparatieverzoek.

Verzoek indienen met vermelding van het artikelnummer van de printkop (onbekend serienummer of Zebra herkent het serienummer niet)
•

In dit geval kan de garantie of status van de dekking door Zebra OneCare niet worden geverifieerd en wordt de status reparatie per incident
(factureerbaar) toegepast.

•

Als u zeker bent dat de printkop gedekt is door garantie of een Zebra OneCare-contract, vecht de reparatiestatus dan aan.

Printkop met opdrachttype ‘factureerbaar’ (artikel niet onder garantie of niet gedekt door een Zebra OneCare-contract OF dekking kan niet worden geverifieerd vanwege
een afwezig serienummer)

•

Als het opdrachttype aangeeft dat de opdracht factureerbaar is, kan het verzoek niet worden ingediend. Als u probeert door te gaan met de order,
ontvangt u het volgende foutbericht:

•

Als u het bericht wilt oplossen, klikt u op CANCEL om terug te gaan naar het scherm Add Products en vecht u de dekkingsstatus aan,
of klikt u op OK om de printkop uit het reparatieverzoek te verwijderen.

Verzoek wordt verwerkt met gebruik van het serienummer van de printkop
(Volgens Zebra’s gegevens valt de printkop onder garantie of een Zebra OneCare-contract)

Volg de normale procedure om een serienummer aan het reparatieverzoek toe te voegen

Nadat de printkop is
toegevoegd, wordt het veld
Bevoegdheid automatisch
ingevuld.
Als het opdrachttype
‘Warranty’ of ‘Contract’
aangeeft, kunt u doorgaan met
uw reparatieverzoek.

Verzoek wordt verwerkt met gebruik van het artikelnummer van de printkop
(Volgens Zebra’s gegevens valt de printkop niet onder garantie of een Zebra OneCare-contract)

Als de printkop niet gedekt is door een garantie of Zebra OneCare-contract, geeft het opdrachttype ‘Billable’
weer en kunt u niet doorgaan met uw reparatieverzoek.
Als u op voeg een ander product
toe of De volgende klikt en het
opdrachttype Billable is, wordt dit
foutbericht weergegeven

Klik op annuleren om terug te gaan naar het
scherm PRODUCTDETAILS en vecht de status
aan. Als u op OK klikt, wordt het product uit het
winkelwagentje verwijderd.

Verzoek wordt verwerkt met gebruik van het artikelnummer van de printkop
Volg de normale procedure om een product zonder serienummer toe te voegen

Voor producten die met het
artikelnummer worden
toegevoegd, is het
opdrachttype altijd ingesteld
op Billable.
Als de printkop onder garantie
of een Zebra OneCare-contract
valt, kunt u het opdrachttype
aanvechten.

Het opdrachttype Billable voor de printkop aanvechten
Als het opdrachttype Billable aangeeft en u weet dat de printkop onder garantie of een Zebra OneCare-contract valt,
vecht de status dan aan om Zebra hiervan op de hoogte te stellen. U moet ons hiervoor het contractnummer of de
datum van aankoop opgeven.
Volg deze stappen om de status aan te vechten:
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STAP 1 Vink het vakje Dispuut functietype aan.
1
2
3

STAP 2 Selecteer Contract of Warranty in het
keuzemenu Reden dispuut.
Op basis van de waarde die wordt gekozen in het veld
Reden dispuut verschijnt ofwel het veld Contractnummerof
het veld Inkoopdatum.
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STAP 3 Voer de betreffende informatie in het veld
Contractnummerof Inkoopdatum in.
STAP 4 Typ het serienummer van de printer in het
veld Serienr. Hoofdproduct.
STAP 5 Klik op De volgende of voeg een ander product
toe om door te gaan met uw reparatieverzoek.
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