REGISTREREN OP WEBSHOP SOBO VZW
(versie maart 2019)
Druk op de knop Bestellen

1. REGISTREREN ALS GEBRUIKER:
vul naam, e-mailadres en passwoord naar keuze in
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De gebruiker ontvangt een e-mail met de bevestiging dat het account aangemaakt werd.
Welkom bij Sobo,
Je account is succesvol aangemaakt!
Let op: Je kan enkel een bestelling plaatsen als je een adres hebt ingesteld in je account, zeker doen
dus!
Vanaf nu kun je inloggen met je e-mailadres en het door jou gekozen wachtwoord.
Veel plezier

De gebruiker moet nu enkel nog een leveringsadres en facturatieadres instellen.
Een adres is noodzakelijk voor het systeem, ook in het geval de gebruiker de bestellingen zou afhalen
en/of de gebruiker geen factuur wenst.
Een adres toevoegen kan via klantenaccount/Profiel

Druk bij Afleveradres op AANPASSEN en
voeg een nieuw adres toe
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Vul het adres in (vakjes met een * zijn verplicht) en Sla op

Sla het adres op en selecteer het daarna door op ‘Kiezen’ te drukken.
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Doe nadien hetzelfde met het factuuradres. Indien gewenst, kan u eenvoudig het reeds aangemaakte
afleveradres ook als factuuradres kiezen.

Eenmaal het aflever- en factuuradres aangemaakt werden, kan de (particuliere) gebruiker bestellen!
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2. REGISTREREN ALS BEDRIJF
Het kan interessant zijn om u als bedrijf te registreren.
Als bedrijf heeft u namelijk meer mogelijkheden dan als particuliere gebruiker.
Maak altijd eerst een gebruikersprofiel aan! Dit kan een verantwoordelijke zijn, maar kan eventueel
ook een algemene gebruikersnaam zijn: vb receptie@firmax.be

De gebruiker ontvangt een e-mail met de bevestiging dat de gebruikersaccount aangemaakt werd.
Nu kan deze gebruiker een bedrijf toevoegen aan zijn profiel.
Ga hiervoor naar Account /Profiel en kies voor ‘Bedrijf toevoegen’
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Vul de bedrijfsgegevens in en eindig met Aanmaken

U krijgt een e-mail met de bevestiging van de registratie van het bedrijf.
Uw bedrijfsaccount is bijna volledig. U hebt de nodige stappen gedaan, nu is het aan ons.
Van zodra wij het nodige hebben ingesteld, geven we nog een bevestiging wanneer u uw eerste
bestelling kan plaatsen.

Merk op dat Sobo in de backend nog enkele gegevens moet aanvullen in de bedrijfsfiche
(oa de link met ons boekhoudpakket).
Van zodra u uw bedrijfsfiche aanmaakt, vullen wij onmiddellijk de ontbrekende gegevens
aan en kan u als bedrijf bestellen!
Wij sturen een e-mail naar de gebruiker van zodra het bedrijfsaccount gebruiksklaar is!
Meerdere afdelingen/leveringsadressen:
Heeft uw bedrijf meerdere afdelingen/leveringsadressen? Laat het ons weten en wij maken deze aan
in de backend!
Aan elke afdeling kan er een verantwoordelijke gekoppeld worden.
Gelieve ons hiervoor te contacteren via catering@sobo.be of 050/67.37.99.
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3. BESTELLEN ALS BEDRIJF
Wenst u als bedrijf te bestellen, dan kunnen wij u een flexibele webshop voorstellen:
•

De verantwoordelijke (= de gebruiker die het bedrijfsprofiel aangemaakt heeft) kan bestellen
voor het ganse bedrijf of voor een ganse afdeling.

•

Maar even goed kan u er als bedrijf voor opteren dat alle medewerkers afzonderlijk bestellen
én betalen!
Dit kan als de afzonderlijke medewerkers gekoppeld zijn aan het bedrijf.

4. HOE MEDEWERKERS AAN EEN BEDRIJF KOPPELEN
De verantwoordelijke van een bedrijf of van een afdeling kan medewerkers uitnodigen om als lid van
het bedrijf (of afdeling van het bedrijf) toegang te krijgen tot de webshop .
HOE: via account / profiel
Heeft het bedrijf geen verschillende afdelingen, dan kan dit via BEDRIJF / UITNODIGEN.
Heeft het bedrijf wel verschillende afdelingen, dan kan dit via AFDELING / UITNODIGEN.

De verantwoordelijke dient enkel de naam en het e-mailadres in te vullen en op verzenden te
drukken.

7

De medewerker zal een mail ontvangen waarin hij/zij gevraagd wordt om de uitnodiging te
accepteren.
Na acceptatie wordt men automatisch aan het bedrijf (of afdeling van het bedrijf) toegevoegd.
Als er grote aantallen medewerkers moeten uitgenodigd worden, kan ervoor gekozen worden om
iedereen in 1 beweging uit te nodigen door gebruik te maken van een Excelformulier.
Via Afdeling / gebruikers importeren kan dit formulier gedownload worden. Na het invullen van de
namen en e-mailadressen kan het document geïmporteerd worden. Iedereen wordt dan in 1 op
hetzelfde moment uitgenodigd.
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VRAGEN? ONDUIDELIJKHEDEN?
AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN via
catering@sobo.be of 050/67.37.99.
WIJ HELPEN U GRAAG!!
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