Handleiding importeren VuurwerkExpert

Inleiding
In deze handleiding wordt u stapsgewijs uitgelegd hoe u uw webshop van VuurwerkExpert
weer operationeel maakt. Er hebben in vergelijking met vorig jaar een aantal
verbeteringen plaatsgevonden die verhelderd zullen worden.
Oud assortiment
Nu het nieuwe seizoen begint, zal uw oude assortiment (2014) nog in uw systeem staan.
Houdt in dat geval rekening met het volgende:
Als het zelfde product in het nieuwe assortiment voorkomt, wordt deze overschreven.
Anders niet. Dan kunt u PLU nummers aanpassen, of de artikelen verwijderen.Houdt er bij
verwijderen rekening mee, dat u de artikelen dan nit meer in een levering of uitgelichte
groep heeft staan.
Importeren
Open om te beginnen uw portaal in de browser en log in. Vervolgens krijgt u het
openingsscherm te zien. Klik in de zwarte balk boven op Assortiment, en kies vervolgens
de optie artikelen.

U krijgt nu het volgende scherm te zien (nb: de lay-out is aangepast om deze passend te maken):
Klik in dit scherm op de knop Importeer artikelen (groene knop, rood omcirkeld). In het

volgende scherm kunt u de folder die u afneemt van VuurwerkExpert selecteren door
simpelweg op de betreffende folder te klikken.
Vervolgens krijgt u een lijst te zien van artikelen.

Indien nodig, kunt u eventueel een bepaald artikel niet laten meegaan met de import door
het vinkje ervoor te verwijderen.
De bovenste vier opties, die beginnen met fields.import, hebben betrekking tot bepaalde
acties.
Het vinkje voor Importeer pakketten betekent dat u de pakketten zoals aangeboden door
VuurwerkExpert meeneemt naar uw eigen webshop.
Met het vinkje Importeer percentage acties neemt u de procentuele kortingsacties mee.
Met het vinkje Importeer gratis artikelen importeert u de acties met een gratis product.
Tenslotte met het vinkje Importeer uitgelichte artikelen hevelt u de uitgelichte artikelen
over.
Zodra u uw assortiment in orde heeft gemaakt kunt u rechts bovenin op Importeren klikken
en wordt het assortiment volledig ingeladen.
Let op! Uw ‘oude’ assortiment zal worden overschreven. Artikelen die niet meer in de
folder voorkomen, dient u handmatig uit uw assortiment te verwijderen.
Heeft u niet één voorgeselecteerde folder van VuurwerkExpert? Kiest u dan in het scherm

met de folders voor Broekhoff Compleet. U krijgt vervolgens een overzicht met alle
artikelen en kunt handmatig de artikelen selecteren. Standaard staan alle artikelen
geselecteerd. Deze kunt u uitschakelen door het ‘vinkje’ voor SKU uit te zetten.
U kunt artikelen na import bewerken. Het gevolg hiervan is dat uw aanpassingen worden
bewaard, óók wanneer VuurwerkExpert ze update vanuit het systeem. Uw eigen
aanpassingen zijn dus leidend. Dit geldt per eigenschap: het is dus zo dat wanneer u de
naam van een artikel wijzigt, en VuurwerkExpert verandert later bijvoorbeeld de prijs, dan
verandert deze wel mee. Heeft u echter de prijs van een artikel gewijzigd, en
VuurwerkExpert doet dit ook, dan krijgt uw eigen wijziging de eerste rechten.
Afhaalblokken
Als uw artikelen ingeladen zijn dient u nog de afhaalblokken in te voeren, voordat u open
kunt. De Afhaalmomenten zijn de tijden waarop uw klanten hun voorbestelling op kunnen
halen tijdens de verkoopdagen.
U kunt het benodigde scherm benaderen door rechtsboven op Instellingen te klikken, en
vervolgens op afhaalmomenten.
Nu komt u terecht in het scherm waarin u afhaalmomenten aan kunt maken.
U bent er volledig vrij in hoe u deze momenten invult: per dag, per uur of zelfs per minuut,
en alles daartussenin. U kunt een maximum aantal orders per moment invoeren indien
nodig. Als u uw winkel bijvoorbeeld inschaalt op het kunnen afhandelen van 40 klanten per
uur is het raadzaam om afhaalmomenten van een uur bij een maximum van 40 in te
stellen. Het vinkje bij actief in webshop dient aangevinkt te zijn.
Apparaatinstellingen
Onder apparaatinstellingen heeft u de optie webshop. Klik op het gereedschapspictogram: hier moeten nog enkele dingen aangevinkt voor de activering.
Het hokje bij Webshop actief dient aangevinkt te zijn.
Stel de juiste voorverkoop periode in.
Als u wilt dat de prijzen van artikelen zichtbaar zijn, kiest u voor Toon prijzen.
U kunt er ook voor kiezen om snel bestellen al dan niet actief te maken, en om al
dan niet een actiepagina te tonen op de website.
Inloggen
U kunt inloggen met dezelfde login gegevens die u vorig jaar gebruikt heeft. Mocht u uw
wachtwoord kwijt zijn dan kunt u een nieuwe opvragen.
Hiervoor klikt u op ‘Wachtwoord vergeten’. Dan vult u uw gebruikersnaam of e-mailadres
in en wordt er een nieuw wachtwoord verzonden.
Bedankt voor het gebruiken van VuurwerkPOS en veel succes met uw
vuurwerkverkoop!
Het VuurwerkPOS-team.

