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1. Inloggen

1. Inloggen
Bezoek onze webshop door naar webshop.facilitytradegroup.nl te gaan of ga
naar onze website facilitytradegroup.nl en volg de link naar de webshop. Om
in te loggen klikt u rechts naast de zoekbalk op inloggen.
U kunt ook uw email en wachwoord in de blauwe
banner invoeren en vervolgens op inloggen klikken.

Indien u op inloggen heeft geklikt rechts naast de zoekbalk, komt u in
onderstaand scherm. Vul onder het kopje geregistreerde klanten uw email en
wachtwoord in en klik op inloggen.
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1.1 Menu overzicht
Wanneer u bent ingelogd, ziet u onderstaand overzicht.
1. Accountoverzicht
In het accountoverzicht ziet u uw account informatie in één overzicht. Hier
staat onder andere de contact informatie en het adresboek.
2. Mijn bestellingen
Bij mijn bestellingen ziet u bestellingen van u en uw collega’s. Indien dit van
toepassing is kunt u hier bestellingen goedkeuren of indienen ter goedkeuring.
3. Bestelgeschiedenis
Onder bestelgeschiedenis kunt u uw bestelgeschiedenis terug vinden. U kunt
bestellingen gemakkelijk herhalen. U ziet de gehele orderhistorie, zowel online
als offline geplaatste orders.
4. Favorietenlijst
In mijn favorietenlijst kunt u uw favoriete producten terug vinden. Deze lijst
kunt u zelf samenstellen. U heeft zelfs de mogelijkheid om meerdere lijsten aan
te maken en te benoemen.
5. Adresboek
In het adresboek kunt u uw adresgegevens inzien. Het betreft hier uw standaard
afleveradres en factuuradres.
6. Accountinformatie
Onder accountinformatie vindt u uw contactgegevens. U heeft hier ook de
mogelijkheid om uw wachtwoord aan te passen.
7. Mijn persoonlijke bestellijst
Indien van toepassing vindt u hier uw bestellijst die onze medewerkers voor u
hebben samengesteld.
8. Bestel op SKU
U heeft de mogelijkheid om op basis van artikelnummer snel verschillende
artikelen tegelijk in uw winkelwagen te plaatsen. U kunt de artikelnummers op
deze pagina invullen, of een excelbestand uploaden.
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2. Bestellen
Om te bestellen dient u uw winkelwagen te vullen met gewenste producten.
U kunt dit op verschillende manieren doen:
•

Navigeren door de categorieën

•

Zoeken via de zoekbalk

•

Bestellen op SKU (artikelnummer)

•

Favorietenlijst

2.1 Navigeren door de categorieën
U kunt de gewenste artikelen opzoeken via de productcategorieën naast de
zoekbalk. Wanneer u het artikel gevonden heeft, selecteert u de eenheid, het
aantal en klikt u op in winkelwagen. Wanneer u dit product vaker wil bestellen,
kunt u op de knop op favorietenlijst drukken.
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Het artikel is toegevoegd aan uw winkelwagen indien er boven de winkelwagen
een nummer staat.

2.2 Zoekbalk
Heeft u een artikelnaam of nummer bij de hand? Dan kunt u eenvoudig via de
zoekbalk het artikel opzoeken. Het is ook mogelijk om op merk of omschrijving
te zoeken.
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2.3 Bestellen op SKU
U kunt op twee manieren bestellen via het SKU nummer, ook wel artikelnummer
genoemd. De eerste manier is om de artikelnummers handmatig in te voeren.
Onder de zoekbalk vindt u de knop Bestel op SKU. U voert de artikelnummers in
en het aantal en klikt vervolgens op in winkelwagen.

Een andere manier is om een CSV- of Excelbestand te uploaden. Deze
mogelijkheid vindt u bij ‘mijn account’ onder het kopje ‘Bestel op SKU’. Het in
te voegen bestand dient minimaal uit twee kolommen te bestaan. In één kolom
geeft u de artikelnummers in, de andere kolom wordt gevuld met de aantallen.
Zorg ervoor dat de kolommen worden voorzien van titels. Deze titels vult u
vervolgens in bij Kolom naam SKU en Kolom naam Aantal. Na het uploaden van
het bestand ziet de ingeladen regels in het overzicht. Hier kunt u een laatste
check doen alvorens u op de knop in winkelwagen klikt.

(zie de volgende pagina voor een voorbeeld)
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2.4 Favorietenlijst
U heeft de mogelijkheid om meerdere favorietenlijsten aan te maken. Vanuit
hier kunt u snel en eenvoudig bestelling plaatsen. Om uw favorietenlijst samen
te stellen, dient u producten hieraan toe te voegen. Dit doet u op de volgende
manier:
Producten toevoegen aan favorietenlijst
Ga naar het product dat u wilt toevoegen aan uw favorietenlijst. Aan de
rechterkant, onder de knop in winkelwagen, ziet u de knop op favorietenlijst. U
kunt vervolgens dit product toevoegen aan uw gewenste favorietenlijst, of een
nieuwe lijst aanmaken. Wanneer u het product toevoegt komt u automatisch op
de favorietenlijst terecht en ziet u dat het product aan de lijst is toegevoegd. U
kunt vervolgens doorgaan met winkelen of doorgaan naar de winkelwagen.

(zie de volgende pagina voor een voorbeeld)
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Bestellen vanuit favorietenlijst
Wanneer u inlogt op uw account, kunt u via het menu direct naar uw
favorietenlijst(en) gaan. Vanuit hier kunt de lijst eenvoudig bewerken, delen en
updaten. Klaar om een bestelling te plaatsen? Dan kunt u er voor kiezen om de
gehele favorietenlijst in de winkelwagen te plaatsen of per artikel.
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3. Bestelling plaatsen
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van producten aan uw winkelwagen,
klikt u op winkelwagen. Onderstaand scherm wordt dan zichtbaar. Hier klikt u
op bestelling plaatsen.

U komt nu in het volgende scherm. Controleer hier het afleveradres en voer
eventueel uw eigen bestelnummer in. Deze vindt u terug op de
orderbevestiging en uw factuur. U kunt tevens uw opmerkingen kwijt in het veld
opmerkingen, denk hierbij aan verzendinstructies. Klik vervolgens op volgende.
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Vervolgens komt u in onderstaand overzicht. Wanneer u op bestellen heeft
geklikt, wordt de bestelling verwerkt door onze Service & Support afdeling. U
ontvangt via mail een bevestiging van uw order.

HULP BIJ BESTELLEN
Wanneer u het makkelijk vindt dat wij u helpen bij uw online bestelling,
neemt u dan contact op met Service & Support via +31 (0) 88 505 46 66.
Wij helpen u graag!

Heeft u vragen en/of
toevoegingen?
T

+31 (0) 88 505 46 66

E

info@ftgroup.nl

