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1. Inleiding
Beste klant,
Uw bestellingen kunt u voortaan op onze vernieuwde Office Deal webshop plaatsen! Dat dit meer
dan goed nieuws is, lichten we graag even toe. De nieuwe webshop biedt een e-commerce platform
aan dat de mogelijkheden van de vroegere bestelsite heeft én overtreft. Dit alles in een fris, modern
jasje om uw shopervaring zo aangenaam mogelijk te maken.
U kan voortaan:






supersnel uw favoriete kantoormateriaal online aankopen;
uw winkelmandje aanvullen op al uw mobiele apparaten (‘responsive’);
gebruik maken van de handige filter- en zoekfunctie;
zelf gebruikers aanmaken en beheren
eenvoudig producten vergelijken

Daarnaast kan u natuurlijk blijven vertrouwen op onze vaste waarden:
 Keuze uit meer dan 18.000 artikels
 Levering binnen 24 uur
 Professioneel en persoonlijk advies
Staat u ook te popelen om onze nieuwe Office Deal webshop te ontdekken? In deze handleiding
maken we u wegwijs in de mogelijkheden van de nieuwe site: homepagina, artikels zoeken,
productinformatie, accountbeheer en bestellen.
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2. Homepage
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Als u rechtstreeks naar de webshop surft, komt u terecht op de homepage met overzichtelijke layout. Daar ziet u het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De zoekfunctie
Een loginknop en een registratieknop
Een uitklapbare knop met de hoofdcategorieën
Een snelkoppeling naar het winkelmandje
Een dynamische promotiebanner
Een overzicht van de best verkochte producten
Een overzicht van de nieuwe producten
Een selectie promoproducten
Een korte voorstelling van uw Office Deal partner
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3. Artikels zoeken
Dankzij de efficiënte zoekfunctie en uitgebreide filters vindt u supersnel wat u zoekt. Beide
zoekopties leiden u naar een overzichtspagina met meerdere producten. Van daaruit kan u
eenvoudig verder filteren, tot u het gewenste product ziet.
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Op deze pagina kunt u:
1. De zoekactie verfijnen via de zoekfilter
2. De producten weergeven in een lijst of in een raster
3. De producten sorteren op
i.
Prijs oplopend (laagste prijzen eerst)
ii.
Prijs aflopend (hoogste prijzen eerst)
iii.
Productnaam (van A tot Z)
iv.
Productnaam (van Z tot A)
4. Basisinformatie van een product snel opvragen
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5. Een product toevoegen aan de wenslijst of aan de vergelijkingsmodule

6. Geselecteerde producten vergelijken

7. Producten toevoegen aan het winkelwagentje
8. Het aantal gewenste producten verhogen (het minimum aan te kopen aantal wordt vanzelf
weergegeven en kan niet verlaagd worden)
9. De actuele voorraad zien
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4. Productinformatie
De nieuwe website geeft u uitgebreidere productinformatie:
1.
2.
3.
4.

Meerdere productfoto’s zijn beschikbaar.
U kunt zien hoeveel stuks een volledige verpakking bevat.
Indien er voordeelpacks beschikbaar zijn, wordt dit aangegeven.
Indien er een promotie geldig is op dit product, ziet u niet alleen de promotieprijs maar ook
de normale prijs.
5. Duidelijk overzicht van eventuele volumekortingen
6. De beschikbare voorraad wordt onmiddellijk up-to-date gezet.
7. Betere productsuggesties
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5. Accountbeheer
Het nieuwe accountbeheer heeft vier grote pluspunten:
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1. “Gebruikersbeheer”: U kunt nu zelf nieuwe gebruikers per account toevoegen en gebruikers
naar eigen goeddunken in staat stellen wijzigingen toe te brengen aan het account of
beheren wat de gebruikers kunnen zien. Ook de eventuele goedkeuring van orders is zelf in
te stellen.
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2. “Mijn favorietenlijsten”: U stelt gemakkelijk zelf een favorietenlijst samen. Het is ook
mogelijk verschillende lijsten aan te maken (bv. voor kantoor, magazijn, per gebruiker, …). Op
die manier kunt u snel vanuit de favorietenlijsten bestellen.

3.

“Vaak aangekochte producten” stelt een lijst samen van producten die u al vaker
aangekocht heeft. Ook vanuit deze lijst kan u gemakkelijk artikelen toevoegen aan een
winkelmandje of verwijderen uit het overzicht door het prullenmandje aan te klikken.

4. “Mijn adressen”: Voeg adressen toe en switch gemakkelijk tussen verschillende facturatie- en
leveringsadressen.
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5. Goedkeurders
Een klant kan verschillende gebruikers aanmaken, indien gewenst kan men zo instellen dat 1
gebruiker goedkeurder is, m.a.w. deze gebruiker moet een bestelling goedkeuren alvorens ze kan
doorgestuurd worden.

Wanneer een gebruiker dan een bestelling plaatst zal de goedkeurder dan een mail krijgen
om de bestelling goed te keuren. De goedkeurder heeft dan 3 mogelijkheden.
Afwijzen: dan gaat de bestelling terug naar de gebruiker en dan kan deze nog wijzigingen
uitvoeren en ze opnieuw naar de goedkeurder sturen
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Order bekijken op de shop: dan wordt de goedkeurder doorgestuurd naar de webshop waar
de bestelling kan bekeken worden.
Goedkeuren: dan gaat de bestelling door naar de dealer

HALLO KIM VAN HOVE,
ER IS EEN ORDER GEPLAATST DOOR LAURA KINT
U heeft een nieuwe aanvraag tot goedkeuring ontvangen van "Laura Kint" voor onderstaande bestelling.

Referentie

Product

Stukprijs
€ 3,99

Aantal

D1022

Double A Premium printpapier ft A4, 80 g, pak van
500 vel

20

KI45364

Actiepakket Tony's chocolonely chocolade: 2 x melkchocolade + 1 x
melkchocolade met karamel en zeezout
Totaal producten (excl. BTW):
Totaal verzend- en administratiekosten (excl. BTW):

Totaalprijs
€ 79,80

Gratis!

€ 79,80
-

Totaal (excl. BTW):

€ 79,80

BTW:

€ 16,76

Totaal (incl. BTW en verzending):

€ 96,56

BEZORGING
Vervoerder:

Zelf afhalen

AFLEVERADRES

FACTUURADRES

Adveo

Adveo
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Europalaan
9800

69
Deinze

(België)

Europalaan
9800

69
Deinze

(België)

Let wel: bovenstaande prijzen kunnen nog wijzigen zolang de bestelling niet goedgekeurd is.

U kunt de bestelling met courante prijzen nakijken op de pagina van "Mijn winkelwagentjes" van uw klant
account pagina door te klikken op "Mijn account" in onze shop.

Afwijzen
Calipage

Order bekijken op de shop

Goedkeuren

Van

Nerum

De goedkeurder kan ook altijd inloggen en de winkelmandjes goedkeuren via de webshop.
Deze zijn terug te vinden onder “mijn winkelmandjes “

Ondertussen ontvangt de gebruiker ook een mail met de melding dat de bestelling
doorgestuurd is naar de goedkeurder.

HALLO LAURA KINT,
BEDANKT VOOR HET WINKELEN BIJ CALIPAGE VAN NERUM!
Een aanvraag tot goedkeuring is verstuurd naar "Kim Van Hove" via e-mail.
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Let wel: deze bestelling is nog niet goedgekeurd!

U kunt uw bestelling nakijken op de pagina van "Mijn bestellingen" van uw klant account pagina
door te klikken op "Mijn account" in onze shop.

Referenti
e

Product

Stukprij
s

Aant
al

D1022

Double A Premium printpapier ft A4, 80 g, pak
van 500 vel

KI45364

Actiepakket Tony's chocolonely chocolade: 2 x melkchocolade + 1 x
melkchocolade met karamel en zeezout

€ 3,99
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Totaal producten (excl. BTW):

Totaal verzend- en administratiekosten (excl. BTW):

Totaalprij
s

€ 79,80

Gratis!

€ 79,80

-

Totaal (excl. BTW):

€ 79,80

BTW:

€ 16,76

Totaal (incl. BTW en verzending):

€ 96,56

Let wel: bovenstaande prijzen kunnen nog wijzigen zolang de bestelling niet goedgekeurd
is.

BEZORGING
Vervoerder:

Zelf afhalen
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AFLEVERADRES

FACTUURADRES

Adveo
Europalaan
9800

Adveo
Europalaan
9800

69
Deinze

(België)

69
Deinze

(België)

Calipage

Van

Nerum

Wanneer de bestelling is goedgekeurd, dan ontvangt zowel de goedkeurder als de gebruiker
een mail met een orderbevestiging.

HALLO KIM VAN HOVE,
DE BESTELLING VAN "LAURA KINT" IS BEVESTIGD GEWEEST!

BESTELOVERZICHT
Bestelling:

RQCMXFQXO (geplaatst op 2019-11-19 15:13:33)

Betaling:

Mollie

U kunt de bestelling nakijken op de pagina van "Mijn bestellingen" van uw klant account pagina door te
klikken op "Mijn account" in onze shop.

Referentie

Product

Stukprijs
€ 3,99

Aantal

D1022

Double A Premium printpapier ft A4, 80 g, pak van
500 vel

20

KI45364

Actiepakket Tony's chocolonely chocolade: 2 x melkchocolade + 1 x
melkchocolade met karamel en zeezout
Totaal producten (excl. BTW):

Totaalprijs
€ 79,80

Gratis!

€ 79,80

Totaal verzend- en administratiekosten (excl. BTW):
Totaal (excl. BTW):

€ 79,80
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BTW:

€ 16,76

Totaal (incl. BTW en verzending):

€ 96,56

HALLO LAURA KINT,
BEDANKT VOOR HET WINKELEN BIJ CALIPAGE VAN NERUM!
DE BESTELLING WERD GOEDGEKEURD DOOR "KIM VAN HOVE".

BESTELOVERZICHT
Bestelling:

RQCMXFQXO (geplaatst op 2019-11-19 15:13:32)

Betaling:

Mollie

U kunt de bestelling nakijken op de pagina van "Mijn bestellingen" van uw klant account pagina door te
klikken op "Mijn account" in onze shop.

Referentie

Product

Stukprijs

Aantal

D1022

Double A Premium printpapier ft A4, 80 g, pak van
500 vel

KI45364

Actiepakket Tony's chocolonely chocolade: 2 x melkchocolade + 1 x
melkchocolade met karamel en zeezout

€ 3,99
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Totaal producten (excl. BTW):

Totaalprijs

€ 79,80

Gratis!

€ 79,80

Totaal verzend- en administratiekosten (excl. BTW):

-

Totaal (excl. BTW):

€ 79,80

BTW:

€ 16,76
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Totaal (incl. BTW en verzending):

€ 96,56

BEZORGING
Vervoerder:

Zelf afhalen

AFLEVERADRES

FACTUURADRES

Adveo
Europalaan
9800

Adveo
Europalaan
9800

(België)

69
Deinze

69
Deinze

(België)

6. Beheren winkelmandjes
Via de snelkoppeling naar het winkelmandje wordt het actieve winkelmandje weergegeven. U heeft
in deze snelkoppeling volgende mogelijkheden:
1. Een nieuw winkelmandje aanmaken
2. Het actieve winkelmandje leegmaken
3. Het actieve winkelmandje wijzigen
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U kan via ‘Mijn account’ navigeren naar ‘Mijn winkelwagentjes’. Via deze functie kunt u uw
verschillende winkelmandjes beheren en inladen.

7. Bestellen
Eenmaal u uw winkelmandje heeft gevuld, kunt u afrekenen. Eerst dient u het juiste adres in te
vullen of aan te duiden als facturatie- en leveringsadres. Een opmerking toevoegen over uw
bestelling is in deze stap steeds mogelijk.
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Vervolgens dient u de leveringsmethode aan te duiden en kunt u een eigen orderreferentie invullen.
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U krijgt tot slot een samenvatting van uw winkelmandje met de totale waarde, BTW en het
verzendingstarief en u kunt het order afsluiten door op de betaling te klikken. Een orderbevestiging
wordt dadelijk toegestuurd.
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