Samenaankoop headsets en hybride vergadersystemen
Scwitch en Bechtle
Scwitch heeft een samenaankoop georganiseerd rond headsets en hybride
vergadersystemen met de firma Bechtle. Via een Scwitch-luik op de site van Bechtle kan je
aan Scwitch kortingen toestellen bestellen.
Je krijgt toegang tot het Scwitch luik op de Bechtle site via een registratie met bijgevoegd
registratieformulier. Vul dit in, en klik vervolgens onderaan het formulier op verzenden.
•

In het registratieformulier worden gegevens gevraagd van de IT-verantwoordelijke,
aankoopverantwoordelijke, etc. Zo kan men binnen Bechtle bij vragen of problemen
weten wij wie ze precies terecht kunnen. Heb je de gevraagde functies niet, geef dan
de contactgegevens door van de persoon voor wie ze best terecht kunnen.

•

Men vraag ook het btw-nummer. Vzw’s die vrijgesteld zijn van btw vullen
daar het ondernemingsnummer van de vzw in.

•

In het luik ‘stempel’ is een digitale handtekening ook ok.

We geven de stappen even mee:
•

Stap 1. Vul het Bechtle-formulier in. Het formulier vind je hier.

•

Stap 2: Registreer online met identieke gegevens (via de registratieknop onderaan
het Bechtle formulier dat u invulde)

•

Stap 3: Verstuur het formulier (via de verrzendknop) Vervolgens kom je op het
Scwitch-luik op site van Bechtle.

Op volgende pagina krijg je een overzicht van de website en geven we je aan waar en hoe
je de toestellen kan vinden.
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Handleiding site
•

Stap 1: Eens je ingelogd bent, zou je startpagina er zo moeten uitzien:

•

Stap 2: Wanneer je naar beneden scrolt, krijg je meer informatie en kan je de
‘Bechtle shopping lists’ bekijken. Daar vind je het aanbod van de
samenaankoop. Voor meer details kan je ofwel op de afbeelding klikken ofwel
verder scrollen en op ‘details’ klikken bij de bestellijsten.
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•

Stap 3: bekijk je ook graag het verdere aanbod van Bechtle (niet in de
samenaankoop)? Dat kan via de balk bovenaan.
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