
Opzoeken artikelnummers in TyreSys (bandenservice en groothandel) 

 

Afhankelijk van het en het type bedrijf (bandenservicebedrijven, banden- wielen-groothandel)  en 

soort banden (gebruikte banden, landbouw, truck, sets, velgen, personenwagenbanden etc.)  kunt u 

artikelen opvragen. Op de ingave van een artikelnummer heeft u dan ook de volgende 

mogelijkheden: 

 

Maak uw keuze door middel van het kiezen van een letter (zie onderstaand): 

 

Waarbij: 

P=Personenwagenband 

V=Velg 

M=Motorband 

R=tRuck 

K=Kit (nieuwe set) 

G=Gebruikt (gebruikte band) 

O=Occasion (gebruikte set) 

B=Bestelwagenbanden 

I=Industriebanden 

L=Landbouwbanden 

N=biNnenbanden 

W=4Wd (four wheel drive) 

  



Filteren en zoeken van banden en wielen 

 

Afhankelijk van uw ingave (P/V/M etc.) worden er filters/zoekvelden geplaatst behorende bij type 

band/wiel. 

Voor banden gelden doorgaans de volgende filters/zoekvelden: 

 

Fabrikant (verkorte kode fabrikant: MI=MIchelin, GY=GoodYear, IM=IMperial, VR=Vredestein) 

Breedte (165, 195, 205, 225, 265 etc.) 

Hoogte  (40, 45, 50, 55, 65 etc.) 

Inchmaat (014, 015, 016, 017, 018 etc.) 

Type  (Z=Zomer, W=winter, A=Allseason) 

Voor velgen en wielen gelden doorgaans de volgende filters/zoekvelden: 

 

Breedte (in inches: 7, 7.5, 8 etc.) 

Diameter (velgdiameter: 16, 17, 18, 19 etc.) 

Steek bout (steek bouten: 4, 5) 

Steek  (100, 112, 120 of 100/112 etc.) 

ET  (30, 35, 40, 45 etc.) 

 

Afhankelijk van uw ingaven worden de gevraagde artikelen getoond waarbij eerst alleen de op 

voorraad aanwezige artikelen worden geselecteerd.  



 

Keuze is gemaakt voor P=Personenwagenband met de volgende filteringen: 

MI, 205, 55, 016, Z (zie geel gearceerd). 

 

Keuze is gemaakt voor V=Velgen met als filtering: 

80 (geel gearceerd). 

 

  



Keuze mogelijkheden voor geselecteerd artikel. Een geselecteerd artikel is een daar waar de blauwe 

balk is gefocust (zie onder): 

 

Op de selectie (artikel) kunt u door met de muis te klikken of door sneltoetsen (ALT + letter) de 

volgende gegevens tonen: 

 

B=Bestel (toont de bestellingen van betreffend artikel). 

 

R=oRder (toont de nog uit te leveren en te factureren order(s)). 

 

F=inFo  (toont de laatste verkoopprijs alsmede de gem. inkoopprijs etc.) 

 

D=vrD lev. (toon de voorraad / prijzen bij de externe leverancier) 

 



E=Extra info (toont de eigenschappen / filters van de band of velg) 

 

O=Opnieuw (kunt u de selectie / filters opnieuw invullen) 

 

K=Kategorie (toont de kategorie prijzen indien van toepassing). 

 

L=Lokaties (toont de lokaties / magazijnen van de eigen voorraad) 

 

 

  



I=Inkoop (toont de laatste inkopen met prijzen en inkoopdatum) 

 

P=Print  (maakt een afdruk van de selectie) 

V=Voorraad (maakt een wissel tussen de op voorraad zijnde artikelen of alle artikelen). 

  



Alternatieve zoekmogelijkheden 

 

Naast de boven beschreven wijze om artikelen te vinden bestaan er nog een aantal mogelijkheden: 

F3=Zoeken 

Door middel van toets F3 kunt u in het complete bestand zoeken op standaard (niet band- en velg 

gerelateerde optionele zoekmethoden) 

 

Artikelnummer  (op basis van het eigen artikelnummer) 

Zoeknaam  (bijvoorbeeld via MI20555) 

Artikelgroep  (groep bijvoorbeeld: MIW, Michelin Winterbanden) 

Omschrijving  (op basis van de complete omschrijving: 205/55) 

EAN    (op basis van de EAN code, 3528706726682) 

Tik hiervoor bij Vanaf: het begin van de bovenstaande mogelijkheden. 

Zoeken via Wildcard: Druk daarvoor op F3=Zoeken, vervolgens 2 maal op <enter> en zet bij de 

wildcard een gedeelte van de omschrijving bijvoorbeeld “ALPIN”, zie onder: 

 


