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SNEL ZOEKEN
• Offline zoeken in 35.000 voorraadartikelen, online in een cataloog
van in totaal 1 miljoen referenties
• Bij de installatie van de app worden de productcatalogen
opgeladen. De offline beschikbaarheid van de catalogen garandeert
een maximale gebruikssnelheid. U krijgt een melding wanneer er
updates beschikbaar zijn.
• Overzicht van realtime productvoorraad in de filialen, met het
dichtstbijzijnde filiaal bovenaan.

BESTELLEN EN TOEVOEGEN AAN WINKELWAGEN
• Met de app kan u producten klaarleggen in uw winkelwagen. U kan
meteen bestellen of de bestelling later afronden, met de app of
via de Cebeo e-shop. Bijvoorbeeld na controle door uzelf of een
gemachtigde aankoper.

ZO GESCAND EN GEVONDEN
• Scannen van productcodes voor meer technische info over het
product en de realtime voorraad bij Cebeo.
• Scannen van barcodes op colli’s voor meer informatie over de
inhoud van de colli.
• Scannen van codes eigen lijsten voor een eenvoudiger magazijnen voorraadbeheer. Print de barcodes van uw eigen lijsten uit en
hang ze bij het juiste product in uw magazijn of bestelwagen. Scan
de code en bestel om uw voorraad weer aan te vullen.

CEBEO APP ALS BARCODESCANNER IN UW FILIAAL
In uw filiaal kan u de Cebeo app gebruiken in plaats van de klassieke
barcodescanner. U krijgt via de app de juiste prijsinformatie en een link
naar de technische specificaties van het product.

ALLE INFO OP UW SMARTPHONE
• Consulteer al uw Cebeo-bestellingen, offertes en leveringsbonnen
via de Cebeo app.
• Van lopende bestellingen is de Estimated Time of Arrival
beschikbaar.

STEEDS EEN LINK MET UW CEBEO FILIAAL
Dringend een product nodig? Check op de Cebeo app de
beschikbaarheid in uw Cebeo filiaal en onze andere filialen.
Selecteer het filiaal van uw keuze voor de contactgegevens en de
routebeschrijving in Google Maps of de Apple-kaarten.

DOWNLOAD ONZE APP

