Handleiding VHC Jongens bestelapp
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1. Een nieuwe app!
Voor u ligt de handleiding van de nieuwe bestelapp van VHC Jongens. Mocht u de vorige versie
hebben gebruikt, zult u al snel merken dat de app een totale facelift heeft ondergaan. Het zal
misschien heel even wennen zijn, maar u zult merken dat de nieuwe functionaliteiten en
gebruikersgemak het bestellen bij VHC Jongens nog meer zullen vereenvoudigen.
Heeft u nog nooit via de app besteld bij VHC Jongens, dan zult u het snel onder de knie krijgen want
de meeste functies spreken voor zich. Mocht u er echt niet uit komen, hou dan deze handleiding bij
de hand!
We hebben in overleg met onze klanten zoveel mogelijk nuttige functionaliteit toegevoegd. Zo kunt u
nu heel eenvoudig uw eigen bestellijsten samenstellen en beheren. Wilt u een aparte bestellijst voor
elke afdeling (bijvoorbeeld Keuken/Bar/Schoonmaak) binnen uw bedrijf? Geen probleem, maar als u
liever voor elk van uw bestellers een aparte lijst maakt, kan dat natuurlijk ook! U kunt het indelen
zoals ú dat handig vindt.
Ook wordt u via de app op de hoogte gehouden over bijvoorbeeld acties en evenementen waar VHC
Jongens te vinden is.
Wij wensen u veel bestelgemak met deze app!
VHC Jongens B.V.
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2. Algemeen
Navigatie

Als u bent ingelogd, ziet u onderaan de navigatiebalk. Met deze balk opent u alle schermen in de app.
Het huidige scherm (A) is paars. Het rode rondje (B) bij het winkelmandje geeft aan hoeveel artikelen
in het winkelmandje zitten.
Bij de meeste schermen komen bovenaan ook knoppen te staan, deze bieden specifieke
functionaliteit voor dat scherm.
Lang drukken op artikelrij
Als u lang drukt op een rij van een tabel, komen bij sommige tabellen extra opties tevoorschijn…
Bijvoorbeeld: Als u bij bestellijsten lang drukt op een artikel, kunt u het artikel kopiëren of uit de lijst
verwijderen!
Veelvoorkomende knoppen
Als u dit op een artikel-regel ziet, kunt u met de -/+ knoppen dit artikel
toevoegen/verwijderen aan uw winkelmandje.
Als u dit icoon op een artikelregel ziet staan, kunt u door er op te
drukken allergie-informatie opvragen over dit artikel.
Als u dit icoon op een artikelregel ziet staan, kunt u door er op te
drukken het artikel toevoegen aan uw bestellijsten.
Als u dit icoon (bovenaan) een lijst ziet staan, kunt u hiermee de
sortering van de lijst wijzigen.
Als u dit ziet staan bij een artikel, kunt u er op drukken zodat u een
alternatief (waar mogelijk) voor dit artikel kunt kiezen.
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3. Inlogscherm
Via dit scherm logt u in op de app. Uw klantnummer is tevens uw inlog. Een wachtwoord heeft u als
het goed is gekregen van een medewerker van VHC Jongens.

A. Vul hier het klantnummer in.
B. Vul hier het wachtwoord in.
C. Wis kantnummer/
wachtwoord.
D. Log in.

6

4. Hoofdscherm
Dit is het eerste scherm van de app. Hier kunt u communicatie van VHC Jongens vinden,
bijvoorbeeld: nieuwsberichten, informatie over acties of evenementen, etc.

A. Plaatjes van VHC Jongens.
B. Nieuwsberichten VHC
Jongens.
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5. Acties
Dit scherm toont de acties van VHC Jongens. De folders staan rechts, de artikelen links. Voeg ze
eenvoudig toe aan uw winkelmandje.

A. Actie artikelen in huidige
folder.
B. Kies hier een folder.
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6. Bestellijsten
Hier kunt u uw artikelen vanuit uw bestellijst(en) bestellen. Ook kunt u hier eenvoudig uw
bestellijsten aanmaken of aanpassen aan uw eigen wensen.

A. Artikelen in huidige
bestellijst.
B. Kies/maak een bestellijst (zie
7a)
C. Kies de sortering.
D. Zoek een artikel binnen de
huidige bestellijst.
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6a. Bestellijsten – Lijst kiezen

A. (t/m D)
De huidige lijsten. Kies er een
door er op te drukken. Lang
ingedrukt houden geeft meer
opties, zie 5b.
E. Maak een nieuwe lijst.
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6b. Bestellijsten - Opties
A. Kopieer de artikelen in de lijst
naar een andere lijst.
B. Voeg de lijst samen met een
andere lijst.
C. Geef de lijst een andere
naam.
D. Verwijdere alle artikelen uit
de lijst.
E. Verwijdere de artikelen én de
lijst.
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7. Bestelhistorie
Bestellingen die u in het verleden gedaan heeft, kunt u hier bekijken of wellicht nog een keer
bestellen. Ze worden toegevoegd aan uw winkelmandje, alwaar u de aantallen uiteraard nog kan
wijzigen!

A. Hier kunt u bestellingen uit
het verleden kiezen.
B. Artikelen in huidig gekozen
bestelling.
C. Hiermee kunt u de bestelling
opnieuw toevoegen aan uw
winkelmandje.
D. Een voorstel voor vandaag te
bestellen artikelen. Dit werkt
alleen als er voldoende
historie is opgebouwd!
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8a. Vrij zoeken in het assortiment
Via dit scherm kunt u zoeken in het assortiment van VHC Jongens. Hier kan u ook artikelen toevoegen
aan uw bestellijst(en).

A. Voer hier een zoekterm in. U
zoekt binnen het gehele
assortiment.
B. Hiermee switcht u tussen vrij
zoeken of zoeken op artikel
groep (Zie 8b)
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8b. Zoeken op groep
A. Kies hier de groepen waarop
u wilt zoeken.
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9. Kostprijs/recept
Een handige tool om inzicht te krijgen in uw kosten/winst. Maak recepten en kijk wat u kan
veranderen om uw business nog winstgevender te maken!

A. Eerder opgeslagen
recepten/berekeningen. Als u
er op drukt, kunt u ze
aanpassen. Zie 9a.
B. Een nieuw recept/berekening
maken.
C. Hiermee mailt u het recept
naar uzelf of iemand anders.
U ontvangt het recept in PDF
formaat op het opgegeven email adres. Zie 9b voor een
voorbeeld.
D. Hiermee kunt u het recept
makkelijk bestellen. Zie 9b.
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9a. Kostprijs/recept aanpassen
A. De naam van het recept.
B. Hier voegt u de ingrediënten
toe.
C. Met -/+ verlaagt/verhoogt u
de verkoopprijs. De andere
waardes worden automatisch
herberekend.
D. Met deze klop slaat u het
recept op.
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9b. Voorbeeld receptkaart

Bovenstaande is een voorbeeld van de door de app gegenereerde receptkaart. Zoals u ziet staan de
ingredienten er in, de winst/marge én de allergenen.
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10. Winkelmandje
Hier staat uw bestelling klaar om verzonden te worden. Nog gauw iets toevoegen? Geen probleem!
Uw bestelling is pas definitief als u op de bestel-knop heeft gedrukt!

A. De artikelen die in het
winkelmandje zitten. Hier
kunt u ook nog wijzigingen
aanbrengen.
B. De leverdatum van uw
bestelling, druk hier om deze
te veranderen.
C. Hier kunt u een opmerking
toevoegen aan uw bestelling.
D. Hiermee wist u de gehele
bestelling.
E. Hiermee kunt u uw bestelling
verzenden en zal deze
worden aangeboden aan VHC
Jongens.
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