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Hulp
bij aankoop, configuratie, 

en het gebruik

van uw Pick and Collect.



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 2

Inhoud
1. Aankoop van de “Pick and Collect” APP ........................................ 4

Volledige procedure voor de aankoop van uw abonnement  ..................................................... 5

2. Het opzetten van mijn “Pick and Collect” .................................... 12

Volledige configuratieprocedure (eenmalig)  ............................................................................... 13

3. Ik krijg grip op mijn “Pick and Collect” ......................................... 21

Eerste stap van deze handleiding :  ............................................................................................... 22

Tweede stap van deze handleiding :  ............................................................................................ 23

Derde stap van deze handleiding :  ................................................................................................ 24

Vierde stap van deze handleiding :  ............................................................................................... 25

Vijfde stap van deze handleiding :  ................................................................................................. 26

4. Met behulp van mijn “Pick and Collect” ...................................... 29

Mijn winkel ...............................................................................................................  30

Verkooppunt  ..................................................................................................................................... 30

Afdelingen .......................................................................................................................................... 30

Leveranciers ....................................................................................................................................... 31

Mijn producten .......................................................................................................... 32

Producten  .......................................................................................................................................... 32

Producten >  

Een foto toevoegen ......................................................................................................................... 33

Excel import  ...................................................................................................................................... 34



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 3

Mijn aanbod ............................................................................................................... 37

Gewoon aanbod ................................................................................................................................ 37

Gelegenheidsaanbod  ....................................................................................................................... 38

Voorbereiding van de bestelling ............................................................................ 41

Atelier .................................................................................................................................................. 41

Per klant  ............................................................................................................................................ 42

Per verkooppunt  .............................................................................................................................. 43

Mijn communicatie .................................................................................................. 44

Mijn abonnees .................................................................................................................................... 44

Mijn Pick and Collect  ...............................................................................................45

Mijn email ............................................................................................................................................ 45

Mijn contactgegevens  ..................................................................................................................... 45

Mijn commerciële imago .................................................................................................................. 45

Mijn opties  ......................................................................................................................................... 46



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 4

1. Aankoop van de 

“Pick and Collect” 

APP
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1.

Kies het menu “Prijzen”  

om onze Pick and Collect abonne-

mentsformules te ontdekken.

2.

Op de “Tarieven” pagina, heeft je 

twee opties.

Het eerste is een maandabonne-

ment en het tweede is een jaar-

abonnement met een nog aantrek-

kelijkere prijs. In beide  

gevallen bieden we je een  

GRATIS proefversie van 1 maand, 

zodat je kunt zien of onze Pick 

and Collect APP bij je past.

Verder naar beneden vind je een 

knop “Andere diensten” die inte-

ressant voor je kan zijn als je een 

mooi professioneel logo,  

een folder, een website met je 

afbeelding, enz. wilt.

Procédure complète d’achat de votre abonnement
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3.

Bevestig je keuze door op de 

“Add to cart” knop te klikken.  

Ter herinnering, we bieden je  

1 maand GRATIS proef, zodat je 

kunt zien of onze APP Pick and 

Collect bij je past.

Aarzel niet om te delen op sociale 

netwerken.

4.

Klik op de knop “winkelmand 

bekijken” om een overzicht van 

je bestelling te zien. Of klik op de 

knop “Afrekenen” om rechtstreeks 

naar het gedeelte te gaan waar je 

je factureringsgegevens opgeeft.

5.

Als je een couponcode ontvan-

gen hebt, vul die dan hier in en je 

totaal wordt aangepast als je op 

de knop “Apply coupon code” klikt.

Je zult zien dat je totaal te beta-

len is… 0€. Dit is normaal omdat je 

eerste maand GRATIS is. Je eerste 

maandelijkse betaling wordt 1 

maand later (op de aangegeven 

datum) van je rekening afgeschre-

ven. Als je met alles tevreden 

bent, klik op de knop “Doorgaan 

naar afrekenen”.
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6.

Vul je factureringsgegevens in. 

Je BTW nummer wordt geverifi-

eerd en als geldig bevestigd bij de 

Europese autoriteiten.

Klik vervolgens op de knop  

“Volgende”.

7.

Als je aanvullende informatie wilt delen, is dit de plaats om dat te doen. Als je niets te communiceren hebt, 

laat deze ruimte dan leeg. Klik dan op de knop “Volgende”.



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 8

1.  Kredietkaarten in aanmerking genomen

2.  Voer je creditcardnummer in

3.  Voer de geldigheidsdatum van je kaart in (mm/jj)

4.  Voer de laatste 3 cijfers in van het nummer op de achterkant 

van je kaart

8.

Zelfs als het te betalen bedrag 0€ is, herinnert deze overzichtspagina je aan het maandelijkse bedrag van 

45€ dat zal worden afgeschreven na de GRATIS proefmaand.

5.  Vink de aanvaarding van onze algeme-

ne verkoopsvoorwaarden aan

6.  Rond je bestelling af door op de knop 

“Bestellen” te klikken
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9.

Nu heb je gekocht en een 

e-mail met instructies over 

hoe je je Pick and Collect kunt 

installeren is naar je gestuurd 

(details over de e-mail in punt 

11).

Als je op de knop “Bekijken” 

klikt, krijg je de overzichts-

pagina van je abonnement te 

zien die in het volgende punt 

wordt beschreven.



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 10

10.

De overzichtspagina van je abonnement beschrijft de inhoud en vat alles samen wat je erover moet weten.

Als je ooit je Pick and Collect abonnement wilt opzeggen, ga je gewoon naar je abonnementengebied en klik op de 

“Cancel” knop. Als je je credit card veranderd hebt, klik dan op de “Change payment” knop ernaast of op het menu 

“Payment method” en voer je nieuwe kaart in.

Als je je eerste betaling doet (na de GRATIS proefperiode van een maand), ontvang je je factuur per e-mail. En zo 

verder voor elke betaalde maandelijkse periode.

Bovendien kun je op elk moment je facturen downloaden uit je abonnementengebied door op de “Factuur” knop te 

klikken voor elke gefactureerde periode.

De knop “Factuur” verschijnt niet bij je eerste aankoop omdat het bedrag 0€ is.
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11.

Details van de e-mail die je hebt ontvangen:  

Si vous ne voyez pas cet email, pensez à vérifiez 

vos spams.

1.  Een korte samenvatting van wat je kunt ver-

wachten als je je Pick and Collect installeert.

2.  Knop om te beginnen met het maken van je 

online winkel.

3.  Je aankoop… die is 0€ want de eerste maand is 

GRATIS. En tenslotte je factuuradres. 

Als je op de knop “Ik maak mijn Pick and  

Collect” klikt, ga je naar stap 2 van deze 

hulp: de configuratie van je Pick and Collect 

(zie hieronder).
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2. Het opzetten van mijn 

“Pick and Collect”
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2.

Op deze pagina heb je twee opties.

n   Ofwel wordt je url door ons systeem  

gevalideerd omdat hij gratis is: ga verder 

door op de blauwe knop I MAAK  

mijnurl.pickandcollect.be” te klikken.

n   Of je verandert van gedachten en wilt een 

andere url: klik op ” NEE ik kies een andere 

naam “.

Als de gekozen url al bestaat, zal ons systeem 

een andere voorstellen.

1.

Kies de url (link) van uw webshop. De naam 

die u kiest is die voor “.pickandcollect.be” in uw 

webshop link. Let op dat je niet meer dan 18 

tekens gebruikt.

Bijvoorbeeld:

n   als je als url “mijnfruitwinkel” kiest, zal de 

link van je Pick and Collect zijn:  

mijnfruitwinkel.pickandcollect.be

n   als je als url “peeters” kiest, wordt de link 

van je Pick and Collect:  

peeters.pickandcollect.be

Zelfs als je spaties laat tussen woorden of 

speciale tekens zoals “é”, zal ons systeem ze 

automatisch corrigeren zodat je link perfect compatibel is met de webstandaarden.

Klik dan op de blauwe knop om de beschikbaarheid te controleren van de link die je gekozen hebt.

Procédure complète de configuration (à faire une seule fois)
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4.

Bij stap 3 hierboven heb je deze e-mail ontvangen, die je 

moet bewaren. Als je deze e-mail niet ziet, controleer dan 

je spam-map.

1.   De initialisatie van je Pick and Collect bestaat uit het kie-

zen van een persoonlijk wachtwoord en het instellen van 

je online winkel (gekozen taal, adres, enz.).

2.   Je eerste aanbieding online : een korte handleiding die je 

leert hoe je je eerste aanbieding online zet. Deze fase duurt 

ongeveer 20 minuten en kan op elk moment worden  

onderbroken.

3.   Uw gebruikersnaam en links, zodat je ze snel in je  

browser kunt kopiëren en plakken.

Ter herinnering en nadere uitwerking van dit punt 3:

1.   Je ID: de unieke ID die je moet invoeren wanneer je inlogt 

bij je Pick and Collect.

2.   Uw tijdelijke wachtwoord: “welcome” is het wacht-

woord dat je moet invoeren voor je een nieuw  

persoonlijk wachtwoord kunt instellen.

3.   De url die je invoert is de link die je aan je klanten kunt 

geven, zodat ze je online winkel kunnen bezoeken.

4.   De url is die van je werkruimte om o.a. je aanbiedingen 

te maken.

5.   Het url dat je invoert is het url dat je in staat zal stel-

len om, indien nodig, een bestelling te plaatsen in de 

plaats van je klanten (een beetje extra service voor 

degenen die dat niet kunnen en die je daarom vragen).

3.

Gefeliciteerd! Je online winkel is gemaakt. 

1.  Er is je een e-mail gestuurd met alle informatie die je no-

dig hebt om in te loggen (details over deze e-mail in punt 

4 hieronder). Als je deze e-mail niet ziet, controleer dan je 

spam.

2.  Selecteer je gebruikersnaam, CTRL-c (of CMD-c op Mac) om 

het te kopiëren. Onthoud dat het wachtwoord dat je ge-

vraagd zal worden “welkom” is.

3.  Klik dan op de “Login” knop.



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 15

5.

Voer je ontvangen codes in en je kunt gaan! 

 

1.  Kopieer/plak je in stap 3 ontvangen inloggege-

vens en de in stap 4 vermelde e-mail.

2.  Voer je tijdelijke wachtwoord in (allemaal in 

minuscule tekens) “welcome”.

3.  Klik op de blauwe “Login” knop.

6.

Klik op de blauwe knop “Wachtwoord” om je 

persoonlijke wachtwoord in te stellen.

7.

Maak een nieuw wachtwoord.  

Typ je gebruikersnaam in (of kopieer en plak deze 

uit je e-mail samenvatting). Klik dan op de “Ver-

zend reset link” knop.
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8.

Je hebt een reset e-mail ontvangen.

Als je deze e-mail niet ziet, controleer dan je 

spam.

Klik op de knop “Reset je wachtwoord”.

9.

Voer je nieuwe persoonlijke wachtwoord in. 

Er zijn ten minste 8 tekens nodig met ten minste: 

1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (bv. &, 

%, #, -).

1.  Voer je nieuwe persoonlijke wachtwoord in.

2.  Voer je wachtwoord opnieuw in om er zeker 

van te zijn dat er geen typefouten zijn.

3.  Klik op de blauwe “Reset” knop

10.

Uw persoonlijke wachtwoord is nu actief. 

Voer het nog een laatste keer in en klik op de 

blauwe “Login” knop.

Als je browser je de mogelijkheid biedt je codes uit 

het hoofd te leren, aarzel dan niet te aanvaarden, 

zodat je ze in de toekomst niet opnieuw hoeft in te 

typen. Het is erg praktisch.
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11.

Klik op de blauwe knop  

“Hoofdtaal” om de hoofdtaal van 

je online winkel en je werkruimte 

genaamd Back-Office in te stellen.

12.

Ga naar je hoofdtaal door op de 

knop “Toevoegen” te klikken.

13.

Kies je hoofdtaal uit de 6 talen 

die momenteel beschikbaar zijn 

(Engels, Frans, Duits, Spaans, 

Italiaans en Nederlands).

Indien je rechtstreeks een tweede 

of zelfs een derde taal wenst te 

activeren, is dit mogelijk, maar let 

wel dat je dan al je gegevens in 

de gekozen talen moet invullen. 

U moet dus zeker zijn van de 

relevantie van het activeren 

van andere talen, anders legt je 

onnodige beperkingen op.

Sla je keuze op door op de blauwe 

knop “Opslaan” te klikken.
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14.

Klik op de donkergrijze knop 

“Mijn contactgegevens” om de 

informatie te definiëren waarmee 

je je adres, telefoonnummers, enz. 

kunt doorgeven.

15.

Ga naar je contactgegevens door 

op het kleine zwarte potloodje te 

klikken.

16.

Vul je contactgegevens in. 

n   De naam van de verantwoordelijke: 

je naam of de naam van je manager

n   Voornaam van de verantwoordelijke: 

je voornaam of die van je chef

n   Voornaamste mobiele telefoon: 

je mobiele nummer of dat van je 

manager

n   Andere mobiele telefoon of vaste 

lijn: een ander mobiel nummer of 

de vaste lijn van je winkel, indien 

aanwezig

n   E-mail voor het ontvangen van 

bestellingen van je klanten: het 

e-mailadres om een kopie te 

ontvangen van de e-mails met de 

orderbevestiging die naar je klanten 

worden gestuurd

n   E-mail afzender: het e-mailadres waarop je klanten kunnen 

antwoorden wanneer zij een orderbevestiging ontvangen. Dit 

e-mailadres kan hetzelfde zijn als het vorige, of verschillend 

indien dat beter past bij je interne organisatie.
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17.

Klik op de blauwe knop “Mijn 

commerciële afbeelding” om naar 

dit gedeelte te gaan.

18.

Ga naar je commerciële afbeel-

ding door op het kleine zwarte 

potloodje te klikken.

19.

Vervolledig je commercieel beeld 

door in te vullen:

1.  De naam van je bedrijf en een 

mogelijke slogan.

2.  Uw logo. Klik op “Bladeren”, 

kies het bestand van je logo op 

je computer. Wil je het veran-

deren? Klik op “Vervangen” en 

herhaal de handeling.

3.  De url van je sociale netwerken, 

als je die heeft, moet je in dit 

deel invullen. Alleen de sociale 

netwerken die je hebt inge-

vuld, verschijnen op je Pick and 

Collect.

4.  Klik op de blauwe knop “Opslaan”.
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20.

Klik op de blauwe knop “Mijn 

basisopties” om naar deze sectie 

te gaan.

21.

Ga naar je basisopties door op het 

kleine zwarte potloodje te klikken.

22.

Je hebt 3 basisopties om uit te 

kiezen: 

n   Als je meer dan één stopcontact 

heeft, vink dit dan aan.

n   Als je je leveranciers via Pick 

and Collect wilt beheren, kunt je 

dat met ons systeem doen.

n   Als je je klanten wilt toes-

taan hun bestelling te wijzi-

gen zolang de deadline niet is 

verstreken en er voldoende 

voorraad is, vink dan dit vakje 

aan.

Klik op de blauwe knop “Opslaan” om 

je keuzes te bevestigen.
Hiermee is de configuratie van je Pick and Collect voltooid. 

Laten we nu beginnen.
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3. Ik krijg grip op mijn  

“Pick and Collect”
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1.

Eerste stap van deze hand-
leiding: 
Klik op de blauwe knop  

“Verkooppunt” om alle informatie 

over je verkooppunt in te vullen.

2.

Klik op de knop “Toevoegen” 

om toegang te krijgen tot de te 

verstrekken informatie.

3.

Vul wat eenvoudige informatie in 

over je verkooppunt. 

n   Het volledige adres, telefoon-

nummer(s) en e-mailadres van 

je verkooppunt.

n   Vermeld ook de beschikbare 

betalingswijzen.

n   Klik op de blauwe “Opslaan” 

knop om op te slaan en verder 

te gaan.
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4.

Tweede stap van deze  
handleiding: 
Klik op de blauwe “Spokes” knop om je 

eerste spaak aan te maken.

5.

Afdelingen zijn een van de vier 

pijlers van Pick and Collect, samen 

met het verkooppunt, producten en 

aanbiedingen. Om je eerste afdeling 

te definiëren, klik op de knop  

“Toevoegen”.

6.

U wordt gevraagd om twee 

eenvoudige stukjes informatie: 

n   De weergavevolgorde: standaard 

10, hier bepaalt je de positie op de 

toekomstige pagina van je online 

winkel. U kunt bijvoorbeeld de posi-

tie van de pagina op 10 zetten:

 -  als je er 1 zet, zal het altijd de  

eerste zijn;

 -  als je 1000zet, zal dat altijd de 

laatste zijn (zolang je geen getal 

groter dan 1000 op een andere 

plank hebt gezet).

n   De naam van je afdeling.

n   Klik op de blauwe “Opslaan” knop 

om op te slaan en verder te gaan.
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7.

Derde stap van deze  
handleiding: 
Klik op de blauwe knop “Producten” 

om je eerste product aan te maken.

8.

Producten zijn een van de vier pijlers 

van Pick and Collect, samen met het 

verkooppunt, de schappen en de 

aanbiedingen. Om je eerste product  

te definiëren, klik op de knop  

“Toevoegen”.

9.

Maak je eerste product af: 

n   Product: de naam van je product.

n   Omzetgroep: wijs een omzetgroep 

toe (de eerder aangemaakte) aan je 

product.

n   Beschrijving: een leuke kleine 

beschrijving zal er altijd voor zorgen 

dat je klanten het willen kopen.

n   Prijs en eenheid: voer de prijs in die 

je wenst en bepaal de eenheid  

(kg, pak, liter, enz.).

n   De leveranciersselectie is niet 

toegankelijk tijdens deze opstart-

fase, maar zal nadien beschikbaar 

zijn wanneer je je leveranciers hebt 

ingevoerd in het onderdeel “Leve-

ranciers” van je “Pick and Collect”.
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10.

Vierde stap van deze handleiding: 
Klik op de blauwe knop “Regelmatige aanbie-

dingen” om je eerste aanbieding te maken.

11.

Aanbiedingen zijn een van de vier pijlers  

van Pick and Collect, samen met het  

verkooppunt, de afdelingen en de producten.  

Om je eerste regelmatige aanbieding te defini-

eren, klik op de knop “Nieuwe inschrijving”.

12.

Maak je eerste aanbod: 

n   Prioriteit: standaard 100, hier bepaalt je de 

positie op de pagina van je online winkel. U 

kunt bijvoorbeeld de prioriteit op 100 zetten:

 -  als je er 1 zet, zal het altijd de eerste zijn;

 -  als je 1000 zet, zal het de laatste zijn (als je 

in een andere aanbieding geen getal hoger 

dan 1000 hebt aangegeven).

n   Naam van het aanbod: geef je aanbod een 

naam (ons advies: durf origineel te zijn zodat 

mensen het willen hebben!).

n   Geldigheid van het aanbod: een begin- en 

einddatum.

n   Werkingsdagen voor het afhalen van 

bestellingen: je moet ten minste één dag 

aankruisen. Als deze aanbieding elke werkdag van 

de week beschikbaar is, vink dan al die dagen aan. 

Als deze aanbieding alleen op dinsdag beschikbaar is, 

vink dan alleen dinsdag aan. Enz.

n   Online bestellingen mogelijk tot…: U bepaalt 

het minimum aantal dagen en de tijdslimiet 

tot wanneer je klanten een bestelling kunnen 

plaatsen.
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13.

Vijfde en laatste stap: 
Voltooi je eerste aanbieding door te klikken op 

de naam van de aanbieding die je zojuist hebt 

gemaakt.

14.

Selecteer de producten die deel zullen uitmaken van je aanbod. Tijdens deze introductie is er slechts 

één product beschikbaar: het product dat je zojuist hebt gemaakt. Maar later zult je kunnen kiezen uit alle 

producten die je hebt gemaakt. Laten we de kolommen eens in detail bekijken:

n   Checkbox: vink het vakje aan naast het product dat je aan je aanbieding wilt toevoegen.

n   Product: de naam van elk door je aangemaakt product.

n   Eenheidsprijs: standaard worden de prijs en eenheid weergegeven die je hebt bepaald bij het aanmaken van het 

product. Voor deze aanbieding kunt je ze echter geheel of gedeeltelijk wijzigen. De eenheid is ook aan te passen 

voor dit aanbod. Zo kunnen bijvoorbeeld bakjes aardbeien, die je gewoonlijk voor 4,5 euro per stuk verkoopt, in 

deze aanbieding voor 8 euro/kg worden aangeboden.

n   Gemiddeld gewicht: In sommige gevallen is het moeilijk een exacte prijs te voorspellen. Neem het voorbeeld van 

kippenborsten. Ze worden misschien per stuk verkocht, maar niet alle kippenborsten wegen precies evenveel. 

De online berekende prijs zal dus een benadering zijn, en de klant zal de echte prijs betalen wanneer hij naar de 

winkel komt. In dit geval kunt je 150gr als het gemiddelde gewicht aangeven, wetende dat het tussen 135gr en 

170gr kan liggen.

n   Initieel beschikbare voorraad: de voorraad die je te koop aanbiedt wanneer je deze aanbieding aanmaakt.

n   Reeds besteld: Pick and Collect toont je wat je reeds hebt verkocht, naarmate bestellingen worden bevestigd.

n   Lage voorraad van: geef aan van welke voorraad je de “Meer dan…” wilt laten verschijnen.

n   Promotie: vink dit vakje aan als je je klanten wilt laten zien dat dit artikel een PROMO is.

n   Afdeling: de naam van de afdeling waartoe je product behoort.

Dan heb je 3 knoppen om uit te kiezen:

1. Opslaan: sla je productselectie op.

2. Wijzigingen ongedaan maken: wis je selectie en ingevulde vakken om opnieuw te beginnen.

3. afsluiten zonder opslaan: je verlaat deze pagina zonder je selectie en de ingevulde vakjes op te slaan.
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15.

Je bent klaar! De opleiding is 

voorbij en je online winkel is ope-

rationeel. Op je scherm ziet je een 

samenvatting van de belangrijke 

informatie voor het controleren van 

je Pick and Collect. Ter herinnering: 

je hebt deze informatie al eerder 

per e-mail ontvangen.

16.

Als je op de link hebt geklikt om je online winkel te testen, is dit het resultaat.



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 28

17.

Als je op de blauwe knop “Ga naar mijn 

backoffice” hebt geklikt, 

komt je op een pagina met alle menu’s 

waarop je kunt klikken om je online winkel 

aan te vullen of te wijzigen.

Wanneer je een van de knoppen kiest, wor-

den alle andere in de menu’s en submenu’s 

hierboven opgesomd.

Laten we nu overgaan tot de hulp bij 

het gebruik van je Pick and Collect.
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4. Met behulp van mijn 

“Pick and Collect”
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Verkooppunt

Je hebt je verkooppunt al geconfi-

gureerd tijdens de opstart. Maar als 

je iets wilt veranderen, klik dan op 

het kleine zwarte potloodje om je 

verkooppunt info te veranderen.

Indien je in de opties “Ik beheer 

minstens 2 verkooppunten” hebt 

geactiveerd, kunt je tot 5 verkoop-

punten aanmaken.  

Om een andere winkel te creëren, 

klik op de “Toevoegen” knop.

Afdelingen

Je hebt je eerste afdeling opge-

richt tijdens de opstartfase. 

Als je het wilt wijzigen, klik dan op 

het kleine zwarte potloodje.

Mijn winkel
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Leveranciers

Toen je net begon, kon je geen 

leveranciers aanmaken.

Om een leverancier aan te maken, 

klik op de knop “Toevoegen”.

Vul de gegevens van je leveran-

cier in en klik op de blauwe knop 

“Opslaan” om deze op te slaan in 

je Pick and Collect.

Mijn winkel



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 32

Producten

Je hebt je eerste product geconfigureerd tijdens de opstart, MAAR…

1.  Uw product is nog niet geïllustreerd met een foto. Ons advies: neem de moeite om een mooie foto te ma-

ken van al je producten om ze in de kijker te zetten en ervoor te zorgen dat je klanten ze nog meer willen 

kopen.

2.  Voeg een foto van je product toe door op de naam ervan te klikken (zie hulp hieronder).

3.  Als je je productinformatie wilt wijzigen, klik dan op het kleine zwarte potloodje.

In de te wijzigen info kun je bijvoorbeeld je product koppelen aan een van de leveranciers die je gemaakt hebt. 

Om dat te doen, klik je hier:

1. Selecteer de leverancier in de vervolgkeuzelijst.

2. Klik op de blauwe “Opslaan” knop.

Om een ander product aan te maken, klik op de knop “Toevoegen”.

Mijn producten
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Mijn producten

Produits >  
Een foto  
toevoegen

  1

Kies op je computer de 

foto die je wilt gebruiken 

om je product te illustre-

ren en sleep deze naar 

het lichtgrijze vierkant.

Klik op het lichtgrijze 

vierkantje als je dat 

liever hebt. Dit zal een 

venster openen waarin 

je de afbeelding kunt 

selecteren die je wilt 

gebruiken om je product 

te illustreren.

  2

Uw foto wordt nu op je 

scherm weergegeven. 

Klik op het potloodje als 

je het wilt veranderen.

Als je het mooi vindt, klik 

dan op het kleine knopje 

rechts van het potloodje 

om je afbeelding op te slaan in je “Pick and Collect”, klik dan op de blauwe “Terug naar producten” knop.

  3
1.  U kunt de afbeelding bijsnijden door te klikken op de “kleine witte cirkels” op de 4 hoeken en de 4 randen van de 

afbeelding.
2.  U kunt je afbeelding roteren door op de kleine knop te klikken.
3. Als je tevreden bent met alles, slaat je je wijzigingen op door op de knop “Bevestigen” te klikken.

  4

1.  Sla nu je afbeelding op je Pick and Collect op.

2.  Klik op de blauwe knop “Terug naar producten”.

1 2

3 4
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Excel import

Pick and Collect biedt je de mogelijkheid 

om je producten in bulk te importeren 

vanuit een Excel-bestand.

Gebruik echter wel het Excel-bestand 

dat wij je ter beschikking stellen, want 

dat is zo gestructureerd dat het perfect 

in ons systeem past.

Om je eigen Excel-bestand te maken, 

gaat je naar de “Klik hier” link onder 

“Download mijn Excel-sjabloon”.

Om je Excel-sjabloonbestand op te bou-

wen, klik op de blauwe knop “Naar Excel 

exporteren”. 

Het kan een paar seconden duren om te 

bouwen.

Mijn producten

Uw geduld wordt beloond:  

je Excel-bestand is nu opgebouwd. 

Klik op de blauwe “Downloaden”-knop 

om je gepersonaliseerde Excel-bestand 

te ontvangen.
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Je opent je Excel-bestand dat je in de vorige stap hebt gedownload en vult het met je producten in deel 2 van 

de illustratie.

Voor de eenheden kunt je een keuze maken uit het drop-down menu dat verschijnt wanneer je in het vak van 

de eenheid klikt.

Deel 1 (op een lichtgrijze achtergrond) is slechts een voorbeeld dat wij je geven.

Mijn producten
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Pick and Collect biedt je de mogelijkheid 

om je producten in bulk te importeren 

vanuit een Excel-bestand.

Zorg er echter voor dat je het door ons 

geleverde Excel-bestand gebruikt (zie de 

eerste stap van de Excel-import), aan-

gezien het zo gestructureerd is dat het 

perfect in ons systeem past.

Om je gepersonaliseerd Excel-bestand 

te importeren, gaat je naar de link “Klik 

hier” onder “Mijn producten importeren in 

Pick and Collect”.

Om je Excel-bestand te importeren, klik 

op de knop “Bladeren…” en selecteert je 

het. 

Klik vervolgens op de blauwe knop  

“Importeren”.

Mijn producten

1.  Uw producten zijn nu succesvol  

geïmporteerd. U kunt, indien je dat 

wenst, het controlebestand down-

loaden dat alle producten bevat die je 

hebt geïmporteerd.

2.  Klik op de blauwe knop “Terug naar 

producten” om terug te keren naar je 

algemene dashboard.
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Gewoon aanbod

Je hebt je eerste aanbod in de opstartfase gecreëerd. U kunt deze wijzigen door op het kleine zwarte potloodje te 

klikken en/of een nieuwe aanmaken door op “Toevoegen” te klikken. Ter herinnering, gewoon aanbod is aanbod dit 

op regelmatige basis beschikbaar is (bijvoorbeeld, meerdere dagen per week).

De achtergrondkleur van je aanbod geeft aan:

n   GROEN: het aanbod is momenteel geldig en online.

n   GEEL (1): het aanbod is momenteel geldig maar staat niet online omdat het vakje “Online” niet is aangevinkt.

n   GEEL (2): de geldigheidsduur van het aanbod is in de toekomst, het aanbod is nog niet online.

n   ROOD: de geldigheidsduur van het aanbod is verstreken, het aanbod staat niet meer online.

Als je een gelegenheidsaanbod voor een bepaalde datum (bv. Kerstavond) wilt aanmaken, moet je deze optie 

activeren in het submenu “Mijn opties” van het menu “Mijn Pick and Collect” (zie illustratie).

Mijn aanbod
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Gelegenheidsaanbod

U ziet een kleine tabel met een overzicht 

van de belangrijkste opties die reeds 

actief zijn.

Om gelegenheidsaanbod toe te voegen, 

klik op het kleine zwarte potloodje onder 

de kolom “Acties”.

1.  Vink het vakje aan om gelegenheids- 

aanbod in te schakelen.

2.  Klik op de blauwe knop “Opslaan” om 

je keuze op te slaan.

Mijn aanbod
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Gelegenheidsaanbod zijn nu beschik-

baar in de top menu’s.

Maak je eerste gelegenheidsaanbod aan 

door op de knop “Toevoegen” te klikken.

Mijn aanbod

Vul je gelegenheidsaanbod op dezelfde manier 

in als je gewoon aanbod bij de overhandiging.

U zult echter enkele verschillen opmerken:

n   De prioriteit is standaard ingesteld op 1, maar je 

kunt deze wijzigen.

n   Vink het vakje “Feestelijk gebeurtenis” aan als je 

wilt dat je aabond goud gekleurd is in de agenda 

die zichtbaar is voor je klanten.

n   Zelfs als je gelegenheidsaanbod ruim van tevo-

ren is gepland, staat niets je in de weg om de 

bestellingen meteen te openen, zodat de aan-

bieding op je Pick and Collect verschijnt.

Klik op de blauwe knop “Opslaan” om je gelegen-

heidsaanbod op te slaan.
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Het laatste wat je moet doen is de dag(en) van je  

gebeurtenis vastleggen.

1.  Klik op de “+” (in de afbeelding hierboven zie je een “-”  

omdat het gebied al open is.

2.  Er wordt een gebied geopend en je klikt op de knop  

“Toevoegen”.

Ter herinnering, de achtergrondkleur van je aanbod geeft aan:

n   GROEN: het aanbod is momenteel geldig en online.

n   GEEL (1): het aanbod is momenteel geldig maar staat niet 

online omdat het vakje “Online” niet is aangevinkt.

n   GEEL (2): de geldigheidsduur van het aanbod is in de toe-

komst, het aanbod is nog niet online.

n   ROOD: de geldigheidsduur van het aanbod is verstreken, het 

aanbod staat niet meer online.

Mijn aanbod

1.  Klik op de kleine kalender en stel de 

datum van je gebeurtenis in.

2.  Klik op de blauwe knop “Opslaan” om 

je keuze op te slaan.

Als je meerdere dagen wilt definiëren, 

herhaalt je de handeling met de knop 

“Toevoegen”.
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Atelier

Met dit rapport kunt je het totaal van de bestellingen van je klanten controleren, per datum en per product. 

Als je de optie “Ik beheer mijn leveranciers” in het submenu “Mijn opties” van het menu “Mijn Pick and Collect” hebt 

geactiveerd, zal het rapport de totale hoeveelheid producten per leverancier uitsplitsen.

Indien je dat wenst, kunt je dit rapport exporteren in PDF of Excel door op de knop “Exporteren” te klikken.

Voorbereiding van de bestelling
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Per klant

Met dit rapport kunt je gemakkelijk orders klaarmaken voor elke klant.

De regels zijn gesorteerd op datum, klant en afdeling. Een waardevolle troef om fouten te vermijden en je tijd te 

optimaliseren.

Indien je dat wenst, kunt je dit rapport exporteren in PDF of Excel door op de knop “Exporteren” te klikken.

Voorbereiding van de bestelling



     www.pickandcollect.eu           info@pickandcollect.eu
De online bestel APP ontworpen
en ontwikkeld voor u. 43

Per verkooppunt (alleen als je ten minste 2 stopcontacten beheert)

Met dit rapport kunt je het totaal van de bestellingen van je klanten per datum, per winkel en per klant  

bekijken.

Zo kunt je de voorbereiding van je bestellingen voor levering aan je verschillende verkooppunten optimaliseren.

Indien je dat wenst, kan je dit rapport exporteren in PDF of Excel door op de knop “Exporteren” te klikken.

Voorbereiding van de bestelling
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Mijn abonnees

Hier vind je de lijst van je klanten die zich hebben ingeschreven voor je nieuwsbrief, in volledige overeenstemming 

met de General Data Protection Regulation (GDPR).

Mijn communicatie
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Mijn e-mail

Als je het e-mailadres dat aan je  

Pick and Collect-account is gekoppeld 

wilt wijzigen, klik op het kleine zwarte 

potloodje in de kolom “Acties”.

Mijn contactgegevens

Als je de contactgegevens van je  

Pick and Collect-account wilt wijzigen, 

klik op het kleine zwarte potloodje in de 

kolom “Acties”.

Mijn Pick and Collect

Mijn commerciële imago

Als je de gegevens van je commerciële 

imago (logo, slogan, sociale netwer-

ken) die aan je Pick and Collect-account 

gekoppeld zijn, wilt wijzigen, klik op 

het kleine zwarte potloodje in de kolom 

“Acties”.
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Mijn opties

Om je opties te wijzigen, bv. om meerdere ver-

kooppunten te activeren, klik op het kleine zwarte 

potloodje in de kolom “Acties”.

Mijn basisopties

n   Indien je meerdere verkooppunten beheert, vink dan 

het vakje “Ik heb minstens 2 verkooppunten” aan.

n   Indien je je leveranciers wenst te beheren, vink dan 

het vakje “Ik beheer mijn leveranciers” aan.

n   Als je je klanten wilt toestaan hun bestelling te  

wijzigen nadat zij deze hebben bevestigd, vink dan 

het vakje ““Mijn klanten kunnen hun bestelling wijzi-

gen” via een link die zij ontvangen in hun bevestiging-

se-mail, zolang de deadline niet is verstreken en er 

voldoende voorraad is” aan.

Mijn Pick and Collect

n   Als je je klanten wilt aanmoedigen om van je aanbod te profiteren door hen nieuwsbrieven te sturen, vink dan 

het vakje hieronder aan “Ik beheer mijn nieuwsbrieven met Pick and Collect“.

Mijn geavanceerde opties

n   Verkrijg meer informatie voor je verkooppunten door het vakje “Verkooppunten: ik activeer de zone “Diversen” 

(mogelijke leveringen, verplichte registratie, bulkverpakkingen)…” aan te vinken.

n   Indien je de mogelijkheid wilt activeren om gekleurde stippen weer te geven om aan te geven dat een product nieuw 

of in aanbieding is, vink dan het vakje aan onder “Producten: ik activeer de zone “Diversen” (promo, nieuwe producten…)”.

n   Als je gelegenheidsaanbod (feestelijk) wilt activeren, vink dan het vakje aan bij “Ik activeer Gelegenheidsaan-

bod (feestelijk)” in het menu “Mijn aanbod”: hiermee kun je een aanbod creëren op specifieke data in de toekomst 

buiten de periode van 14 dagen die door het gewone aanbod wordt gedekt”.

n   Als je een specifieke datum in je gewoon aanbod wilt opnemen of uitsluiten (zoals een gewone sluitingsdag 

wanneer je uitzonderlijk open bent), vink dan het vakje hieronder aan “Ik activeer de geavanceerde aanbodopties: 

mogelijkheid om een specifieke datum in de reguliere aanbodcyclus op te nemen of uit te sluiten, alsook het manu-

ele beheer van de zichtbaarheid van het online aanbod”.
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