Gebruikershandleiding webshop

Welkom bij KantoorExpert
Ons digitaal bestelsysteem is een gebruikersvriendelijk bestelkanaal voor u als klant.
U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week in onze webwinkel terecht om uw bestelling te plaatsen.
In onze webwinkel treft u complete artikelinformatie aan, waaronder artikelnummers,
artikelomschrijvingen, verpakkingseenheden, productfoto’s, voorraden en alternatieve producten.
In deze handleiding beschrijven wij hoe u onze webwinkel kunt gebruiken.
Heeft u aanvullende vragen of wenst u assistentie bij het gebruik van onze webwinkel, neem dan
contact met ons op via onze klantenservice - telefoonnummer 088-3224400 of emailadres
klantenservice@kantoorexpert.nl.
Wij helpen u graag op weg.
Namens uw accountteam van KantoorExpert
Frans Davelaar
Algemeen Directeur
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1. Login
Om te kunnen bestellen, heeft u een loginnaam en wachtwoord nodig.
Het bestellen van artikelen via deze webshop is uitsluitend mogelijk door bestellers die door de
Manager Servicedesk van de Hogeschool Leiden zijn geautoriseerd. Indien u geen loginnaam en
wachtwoord heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Servicedesk van de Hogeschool
Leiden.
Bestellers die door de Manager Servicedesk van de Hogeschool Leiden geautoriseerd zijn om te
bestellen, zijn met het invoeren van hun inlognaam en wachtwoord automatisch gekoppeld aan de
juiste accountgegevens van de Hogeschool Leiden, waaronder het overeengekomen assortiment, de
prijzen en het aflever- en factuuradres.
De button om te kunnen inloggen, treft u rechtsboven aan.
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2. Kernassortiment
Klikt u op uw accountnaam, dan vindt u in het pop-out menu de knop ‘Bestellijst – Kernassortiment’.
Hier treft u uw actuele kernassortiment aan.
De in samenspraak met u geselecteerde artikelen zijn voorzien van:
 een artikelfoto
 een artikelomschrijving
 specificaties:
o
beschikbare kleuren
o
doelgroep
o
thema
o
merk
o
categorie
o
EAN code
o
artikelcode
o
verpakkingseenheid
 uw netto inkoopprijs
 alternatieve artikelen
 keuze voor bijbehorende accessoires
 chatfunctie voor het direct stellen van vragen over het artikel aan onze klantenservice
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3. Randassortiment
Wanneer u op uw accountnaam klikt dan treft u in het pop-out menu de knop ‘Assortiment –
Randassortiment’ aan. Het randassortiment is het overige assortiment van artikelen buiten uw
kernassortiment. KantoorExpert heeft meer dan 100.00 kantoorartikelen voor u beschikbaar.
Afhankelijk van uw autorisatieniveau kunt u artikelen uit dit assortiment direct zelf bestellen of loopt uw
bestelling via een supervisor (Manager Servicedesk of andere daartoe geautoriseerde besteller).
Indien u niet zelf geautoriseerd bent, ontvangt u supervisor een online melding met het verzoek uw
bestelling goed te keuren. De supervisor kan de bestelling in zijn geheel of per regel fiatteren. Zodra
de bestelling door uw supervisor is gefiatteerd, ontvangt u als besteller een bericht terug. Ook indien
uw bestelling niet of ten dele is gefiatteerd, krijgt u als besteller hiervan een melding.
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4.

Categorieën

Op de homepage treft u in de balk de productcategorieën aan, waarin al onze artikelen zijn
ondergebracht.
Hier kunt u zoeken per categorie.
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5. Zoeken
In de zoekfunctiebalk rechtsboven kunt u ook direct zoeken op een bepaald artikel.
U kunt hier o.a. zoeken op:
- artikelcode
- EAN-code / barcode
- merk
- productomschrijving
- artikelnummer leverancier

Uitgebreid zoeken op een bepaald product kan via:
 de zoekfunctiebalk
 de productcategorieën of via
 de knop ‘menu’ linksboven.
Alle bovenstaande zoekmogelijkheden geven u de keuze om uw selectie te verfijnen door te
selecteren op o.a.
 prijscategorie
 kleurstelling en
 duurzaamheidsaspecten (milieu).
Mocht u het artikel niet kunnen vinden dan helpt onze klantenservice u graag verder.
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6. Merken
Onder de pop-out ‘menu’ linksboven in uw scherm vindt u onder de productcategorieën een
merkenknop. Hier treft u een volledig overzicht aan van alle merken uit het assortiment van
KantoorExpert. Door op het desbetreffende merk te klikken, treft u de onderliggende artikelen aan.

U kunt de merken ook vinden door in de zoekfunctiebalk direct het merk in te toetsen dat u zoekt.
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7. Artikelen vergelijken
Er is – voordat u uw bestelling opvoert - een mogelijkheid om artikelen met elkaar te vergelijken door
onder de afbeelding van het artikel het vakje ‘vergelijken’ aan te vinken. Er verschijnt dan een pop-up
onderaan het scherm. Als u klikt op ‘bekijk vergelijking’ verschijnt er een nieuw scherm met alle
eigenschappen van het door u geselecteerde artikel en de vergelijkbare artikelen.
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8. Verlanglijstje
Ziet u een artikel dat u op dit moment niet wenst te bestellen, maar wel in gedachten wilt houden voor
toekomstige bestellingen, dan kunt u dit op uw ‘verlanglijstje’ zetten. Door bij een artikel ‘zet op
verlanglijstje’ aan te klikken, wordt het artikel automatisch toegevoegd aan uw verlanglijstje.

Vanuit het verlanglijstje kan de besteller met de knop ‘toevoegen’ per artikel of voor het hele
verlanglijstje in één keer bepalen of het artikel aan het winkelmandje toegevoegd kan worden om te
bestellen.
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9. Bestellijst
Een persoonlijke bestellijst is handig voor bestellers die regelmatig dezelfde artikelen bestellen. U kunt
artikelen toevoegen via uw bestelhistorie, orders & facturen of per artikel.
Heeft u een artikel geselecteerd dat u op uw bestellijst wilt plaatsen, dan klikt u op ‘aan bestellijst
toevoegen’. Het artikel wordt dan automatisch aan uw persoonlijke bestellijst toegevoegd.
Voor het maken van eigen bestellijsten zijn diverse mogelijkheden:
 een supervisor kan een bestellijst aanmaken per besteller -> autorisaties kunnen zodanig worden
ingesteld dat de bestellijst de enige lijst is waaruit een besteller kan bestellen
 iedere besteller kan haar of zijn eigen bestellijsten aanmaken
 bestellers kunnen bestellijsten aanmaken per faculteit en/of per afleveradres
 bestellijsten kunnen conform wens oneindig worden gedifferentieerd
 ter ontzorging kunnen wij een samengestelde lijst artikelen voor u als bestellijst importeren
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Wilt u uw bestellijst inzien, klik dan rechts bovenin op uw accountnaam. In het pop-out menu treft u de
knop ‘bestellijst aan.
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10. Bestellen
Zodra u een artikel heeft geselecteerd, dat u wilt bestellen, kunt u door middel van + en – de aantallen
aanpassen. U kunt dit vak ook selecteren en zelf het aantal gewenste items invoeren.
Zodra u dit heeft gedaan, klikt u op het winkelmandje en is het artikel toegevoegd aan uw
winkelmandje. Als u vervolgens klikt op ‘doorgaan met bestellen’ kunt u verder winkelen.
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11. Bestelling plaatsen
In het pop-out menu ‘winkelmandje’ vindt u de artikelen die u geselecteerd heeft. Bent u een artikel
vergeten of wilt u het aantal aanpassen? Klik dan op ‘wijzig winkelmandje’. U kunt dan verder
winkelen, producten verwijderen of de aantallen aanpassen.

Als de bestelling klopt, klikt u op ‘Doorgaan met bestellen’.
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12. Bestelling versturen
Als de bestelling niet meer gewijzigd hoeft te worden, kunt u bij ‘opmerking & referentie’ gegevens
invoeren, waarmee u bijvoorbeeld exact weet voor wie (faculteit en/of naam of andere gegevens) de
bestelling bestemd is. Deze komen op het etiket van de bestelling te staan. Heeft u de gegevens al
dan niet aangevuld en bent u klaar met bestellen, klik dan op ‘Bestelling plaatsen’ om uw bestelling
definitief door te sturen voor levering.
Direct na het versturen, ontvangt u een bevestiging per mail dat KantoorExpert de bestelling in
behandeling heeft genomen. De bestelling wordt vervolgens klaargezet en geleverd op het
overeengekomen moment.
Bedankt voor uw bestelling!
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13. Bestelling met fiattering
Als u niet gerechtigd bent om alle artikelen te bestellen, kan het zijn dat u een bevestiging krijgt met
de tekst ‘Wacht op goedkeuring supervisor’. Deze bevestiging wordt ook verstuurd naar de supervisor
met de vraag om de order te fiatteren. Zodra de supervisor de order goed- of afkeurt, ontvangt u per
mail een bevestiging.
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14. Te fiatteren bestellingen
Bestellingen waarvoor fiattering door de supervisor noodzakelijk is, komen op een door u gewenst
mailadres binnen. In de mail staat een link, die geactiveerd dient te worden. Daarna verschijnt het
volgende scherm.

 Online orders -> opdrachten die wachten op goedkeuring van een supervisor
De supervisor kan per orderregel al dan niet akkoord geven
 Afgekeurde opdrachten -> opdrachten die niet door een supervisor zijn geaccordeerd.
De besteller ontvangt automatisch bericht indien een opdracht is afgekeurd
 Verzamelopdrachten -> in behandeling zijnde opdrachten
 Gesloten orders -> gefactureerde orders
Door orders in te zien, kunt u eveneens per regel aanvinken wat u opnieuw wilt bestellen.
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U klikt op de bestelling, waarvoor goedkeuring vereist is. Daarna verschijnt het volgende scherm:

Hier kunt u de order goedkeuren (groene button), afkeuren (rode button) of deels goedkeuren (blauwe
button). Zodra een keuze is gemaakt, gaat er een bericht naar de besteller van de order, waarin staat
dat de order goedgekeurd, afgekeurd of gedeeltelijk goedgekeurd is en welke items dit betreft.
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15. Bestelhistorie
Wanneer u klikt op uw accountnaam, dan vindt u in het pop-out menu de knop ‘bestelhistorie’. Na
doorklikken krijgt u een lijst te zien met uw bestelhistorie. Deze lijst wordt automatisch gevuld met
artikelen die u reeds eerder heeft besteld en gefactureerd zijn.

Onder ‘bestelhistorie’ kunt u op diverse manieren zoeken naar een bestelling. U kunt binnen de door u
gekozen periode o.a. zoeken op datum, ordernummer, artikelnummer, besteller, kostenplaats of
afleveradres.
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16. Managementrapportage
Om een managementrapportage uit het systeem te halen, klikt u op uw accountnaam en vervolgens
op de knop ‘Orders & facturen’. Daarna klikt u op de knop ‘filter’. U voert de ‘datum van’ en ‘datum tot’
in en geeft aan of u een overzicht wenst van geplaatste orders, ontvangen facturen of beiden.
Vervolgens verschijnt een rapportage van de door u aangegeven periode. Ook kan hier de
kostenplaats ingevoerd worden om zo nog duidelijker te filteren per afdeling of besteller.

Uitgebreide managementrapportages uit onze applicatie Qlikview zijn binnen een werkdag
beschikbaar. Met Qlikview is het o.a. mogelijk om het verbruik, de keuze voor bepaalde artikelen, de
keuze voor duurzame artikelen, de frequentie van bestellen, het aantal en de oorzaak van
retourzendingen, klachten etc. klantspecifiek te analyseren om op basis daarvan verbeteringen door te
voeren.
Wenst u een uitgebreide managementrapportage te ontvangen, neem dan contact op met onze
klantenservice - telefoonnummer 088-3224400 of emailadres klantenservice@kantoorexpert.nl.
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17. Beheer gebruikers
Wanneer u klikt op uw accountnaam, dan vindt u in het pop-out menu de knop ‘beheer gebruikers’.

Onder de knop ‘beheer gebruikers’ zijn autorisatieniveaus in te stellen. KantoorExpert stemt met de
Manager Servicedesk van de Hogeschool Leiden de gewenste autorisatieniveaus per besteller af.
Autorisatieprofielen zijn op verschillende wijzen in te stellen:
 uitsluitend kijken
 uitsluitend bestellen via de supervisor
 uitsluitend bestellen uit kernassortiment met of zonder budgetmaximalisatie
 bestellen uit kern- en randassortiment met of zonder budgetmaximalisatie
 alleen eigen orders inzien of alle orders
 alleen eigen facturen inzien of alle facturen
 mogelijkheid tot het aanpassen van het afleveradres
Met het oog op ontzorging kunnen profielen uitsluitend door KantoorExpert worden gewijzigd in
samenspraak met de Manager Servicedesk van de Hogeschool Leiden.
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Impressie van het distributiecentrum.

KantoorExpert Katwijk
Scheepmakerstraat 63
2222 AB Katwijk
KantoorExpert Schiedam
's-Gravelandseweg 248
3125 BK Schiedam
KantoorExpert Huizen
Nijverheidsweg 15a
1271 EA Huizen
KantoorExpert Soest
Nijverheidsweg 24a
3762 ER Soest
Telefoonnummer:
Emailadres:

088-3224400
klantenservice@kantoorexpert.nl
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