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De Webshop is bereikbaar via de bekende manier in de dealermodule, maar is nu geïntegreerd op dezelfde
manier als de weergave van dolmar.nl, zodat zoeken vanzelfsprekend wordt.
Wanneer je gebruik wil maken van de bestelmodule ga je naar www.dolmardealer.nl. Je logt daar op de
bekende manier in en klikt op Webshop. Daar zal al snel duidelijk worden dat het een en ander is veranderd.
Onderstaand gaan we je uitleggen wat er veranderd is en hoe het precies werkt. Het eerste deel bestaat
vooral uit visuele aanpassingen, het laatste deel uit de bestelprocedure.
Vragen of suggesties? Neem contact op met uw accountmanager.

Weergave Machines – Handleidingen – Onderdeeltekeningen
Op Dolmar.nl waren de weergaves bij machines, handleidingen en onderdeeltekeningen allemaal anders.
Onnodig natuurlijk. We hebben dit aangepast zodat de indeling overal herkenbaar is en dus op dezelfde
manier is weergegeven. De weergave is overal gecategoriseerd volgens onderstaande indeling.

Ook is het voortaan mogelijk om onderdelen te zoeken in de standaard zoekfunctie op dolmar.nl zonder
prijzen, en op dolmardealer.nl met de bijbehorende prijs.

Bestellen vanuit productoverzicht
Heb je een product geselecteerd dan kun je deze nu ook bestellen in het productoverzicht door op de
bestelknop te drukken. Je krijgt vervolgens de keuze om verder te winkelen of naar je winkelwagen te gaan.
Het voordeel is hierbij dat je niet eerst terug moet gaan naar de bestelmodule en daar het artikelnummer in te
voegen. Je kunt dit dus direct doen wanneer je met een klant in gesprek bent.

Het is inmiddels ook mogelijk om direct producten toe te voegen in de winkelwagen, zonder dat je moet
zoeken binnen de productcategorieën.
Dit kan eenvoudig vanuit de winkelwagen wanneer je het artikelnummer al weet(zie 2e afbeelding hieronder).
Deze functie is verbeterd ten opzichte van de oude versie doordat je nu niet eerst iets in je winkelwagen
moet stoppen vanuit de Webshop. Je kunt nu rechtstreeks naar de winkelwagen en direct invoeren. De link
naar de winkelwagen staat altijd rechtsboven in de header.

Weten wat je echt betaalt.
Je bent samen met een klant in de webshop aan het zoeken naar een aantal artikelen. De klant wil graag
weten wat de kosten zijn van de artikelen samen. Uiteraard is het dan niet prettig wanneer een klant de
inkoopprijzen ziet of dat je de artikelen afzonderlijk van elkaar moet optellen (niet in één overzicht).
Daarop hebben de bestelmodule aangepast. Standaard staan hier voortaan de verkoopprijzen exclusief
BTW. Echter, wanneer je op de button klikt, krijg je te zien wat de inkoopprijs exclusief BTW is. Zo kun je
klanten rustig mee laten kijken indien noodzakelijk.

Note:

in bovenstaand voorbeeld zijn inkoop en verkoop hetzelfde omdat het hier een testaccount betreft
en hierin geen condities zijn verwerkt.

Verzendmethode
Het is mogelijk om via verschillende methodes je bestelling te versturen. Rechtstreeks naar de klant,
Een zaterdag- of liever een nachtlevering? Dit is allemaal mogelijk. Ook zijn er combinaties mogelijk.
In stap 3 van de bestelprocedure kun je jouw gewenste verzendmethode selecteren.

Opmerking toevoegen aan bestelling
In het verleden werd er vaak via het veld ‘eigen artikelen toevoegen’ een opmerking geplaatst.
Bijvoorbeeld wanneer de bestelling later verzonden moest worden. Voor het gemak hebben we daarom een
veld voor opmerkingen toegevoegd zodat het mogelijk is om belangrijke opmerkingen te maken.

