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OPZOEKEN MELDINGEN EN BESTELLINGEN
1. Opzoeken meldingen
In het hoofdmenu van Veeportaal klik je op de knop ‘Opzoeken meldingen’.
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Je kan de zoekcriteria aanvullen door bijvoorbeeld links bovenaan het type melding aan te duiden (1). Je kan ook meldingen opzoeken op een
bepaalde datum (2) of door het meldinsgnummer in te vullen (3). Wanneer alles ingevuld staat in de zoekcriteria, klik je rechts onderaan op de
knop ‘Zoeken’ (4). Je krijgt nu een overzicht van de meldingen.
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Je kan de melding open klikken door op het gele mapje vooraan de melding te klikken (5). Je kan de meldingen enkel openen wanneer je de
melding zelf geregistreerd hebt (controleer dus als de gebruikersnaam correct is (6)).
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2. Opzoeken bestelling
In het hoofdmenu van Veeportaal klik je op de knop ‘Opzoeken bestellingen’.

2

1

Wanneer je rechts onderaan op de knop ‘Zoeken’ (1) klikt, krijg je een overzicht van alle bestellingen. De meest recente bestelling kan je onderaan
de pagina vinden. Indien je op zoek bent naar een specieke bestelling, kan je bijvoorbeeld de besteldatum invullen (2) en daarna op de knop
‘Zoeken’ (1) klikken.

4
3

Je krijgt een overzicht van de bestellingen. Je kan de status van de bestelling vinden in het overzicht (3). De bestelling kan je open klikken door op
het gele mapje vooraan te klikken (4).

5

In het nieuwe scherm zie je een overzicht van de bestelde artikelen en de status per individuele bestellijn (5).
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