
 

 

 

 

Met deze app kunnen engineers en ontvangers van nox shipments: 

 Inzicht krijgen in de te ontvangen zendingen en de status daarvan. 

 Retouren aanmelden en volgen. 

 De juiste locatie (Gps) voor nachtleveringen doorgeven. 

 Afleverinstructie(s) voor de betreffende nox chauffeur in de nacht inzien. 

 Op termijn wijzigingen aan de afleverlocatie doorgeven. 

 

De app instaleren: 

1. Download en installeer de app uit de bekende stores. (druk op de logo) 

2. Vraag een account aan via uw contactpersoon bij uw eigen bedrijf. 

3. U ontvangt een e-mail om een wachtwoord aan te maken. Deze email is 1 

uur geldig. Als u dit niet binnen uur doet verloopt de link. Om dit op te lossen 

opent u de APP en drukt u op “Wachtwoord Vergeten?” en voert u uw 

email(zakelijk) in. U ontvangt een nieuwe email om uw wachtwoord in te stellen. 

4. Bewaar deze gegevens goed. 

 

De app in gebruik nemen:  

Als eerste komt u op het overzicht scherm terecht, van waar u een keuze kunt 

maken. U kunt uw te ontvangen en verstuurde zendingen controleren, retouren 

aanmelden of de locatie van uw voertuig voor nachtlevering doorgeven. 

 

*Belangrijk: Voor eerste gebruik gaat u naar Instellingen en dient u de van & naar 

locatie te selecteren. Dit om aan te geven wie u bent (“van”) en naar welk adres u 

retouren verstuurd (“naar”). 

 

Ga naar instellingen kies “van stoplocatie”       ga terug en kies “naar    Als alles juist is  

en selecteer uw      stoplocatie” en selecteer    ingevoerd, ziet u de 

adres (vink)       het retouradres (vink).    nummers in beeld. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u meerdere retouradressen hebben, kunt u dit bij het aanmaken van een retourzending nog 

wijzigen.     

Handleiding My nox App 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ictmobile.mobilenxtengineer.noxprod
https://itunes.apple.com/nl/app/my-nox/id1453864319?mt=8


Volgen van zendingen 

Zendingen naar u verzonden               Zendingen door u verzonden            Details per pakket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zendingen (retouren) klaarzetten voor verzending 

Druk op het plusje          Selecteer evt een Scan de barcode Evt. referenties en  

ander retouradres    opties & artikelen toevoegen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zendingen (retouren) daadwerkelijk aanmelden 

De klaar gezette zending verschijnt en dient via verzenden bevestigd  

te worden. Door te selecteren kan de collo aangepast worden. 

D.m.v.de barcode naar links te swipen, kun je hem verwijderen.  

 

 

 

Locatie doorgeven  

Locatie voertuig/afleverlocatie doorgeven. Selecteer verstuur locatie 

in het hoofdscherm. Wacht in onderstaand scherm even max. 2  

seconden tot uw telefoon de locatie heeft bepaald. Via de gele 

GPS/Locatie knop zou u dit evt. iets kunnen versnellen.  

Druk op verzenden indien gereed. De locatie is doorgegeven aan nox.  


