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Inleiding EXTRAvestiging webshop 
 

EXTRAvestiging is een webshop speciaal ontwikkeld voor Bake-it en Orbak. Deze handleiding is met 

name gebaseerd op integratie met Orbak.  

Sinds de zomer van 2015 is EXTRAvestiging volledig responsive, wat inhoudt, geschikt voor mobiele 

apparaten zoals iPads, iPhones en Android toestellen. Ook kan EXTRAvestiging geïntegreerd worden 

in Wordpress of is zelfs een bootstrap versie mogelijk. Met EXTRAvestiging bent u klaar voor uw 

online toekomst!  

Ook kan de EV webshop geïntegreerd worden in andere PHP ondersteunende CMS-en. Meer 

informatie op https://www.extravestiging.nl/webshop-tools/ 

Kijkt u eens op www.extravestiging.nl/referenties, hier staan diverse voorbeelden van webshops die 

wij voor onze bakkers hebben ontwikkeld. 

Wilt u ook een nieuwe website? Ook daar helpen wij u graag mee, tegen een zeer scherp tarief. 

 

Let op: Deze handleiding gaat er vanuit dat u de meeste voorkomende zaken binnen Orbak zelf kunt 

uitvoeren.  

Onze consultant kunt u helpen om uw webshop snel live te krijgen tijdens een instructie bij u op 

locatie.  

Deze handleiding kunt u raadplegen voor het gebruik van de EXTRAvestiging Webshop in combinatie 

met Orbak. Allereerst wordt er aandacht besteed aan het inrichten van Orbak voor het gebruik van 

de EXTRAvestiging Webshop. Daarna wordt er behandeld hoe u gegevens vanuit Orbak kunt 

verzenden naar de Webshop. 
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Handleiding EV Webshop voor Orbak 

Bedrijfsinstellingen 
Allereerst dienen in Orbak bij de bedrijfsinstellingen de gegevens ingevuld te worden tbv de export 

en de import van bestanden van en naar de webshop in Orbak. 

 Dit wordt gedaan door de consultant in onderhoud – algemeen – bedrijven. Tabblad  

 

Hier kan ook worden ingegeven of voor de prijzen op  webshop een relatie in Orbak wordt gekozen.  

Zet indien gewenst de relatiecode in het vakje achter Relatie EV webshop. De prijslijst welke voor 

deze relatie geldt is ook de prijslijst waarvan de prijzen op de webshop worden getoond.  Ook 

reclame’s welke voor deze relatie in orbak worden ingegeven gelden dan op de webshop. 

Indien hier geen relatie wordt ingegeven wordt de basisprijs op de webshop getoond en kunnen 

geen reclame’s worden getoond op de webshop. 
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Exporteren en Importeren 
Om gegevens vanuit Orbak te exporteren naar de webshop wordt als volgt gewerkt. 

 Ga naar: Taken – Verkoop – Datacom – aanmaken stamgegevens Extra vestiging webshop 

 

 

Wanneer hiervoor wordt gekozen worden de gegevens welke in orbak zijn aangemaakt of gewijzigd 

tbv de webshop geexporteerd. Dit duurt geruime tijd, en nadat dit is gebeurd komt de melding 

exporteren gereed en opent internet Explorer om de gegevens te synchroniseren.  

Nadat de klaar is kan op de webshop bekeken worden of dit is zoals wordt verwacht. 

Importeren van orders welke via de webshop zijn besteld wordt als volgt gedaan: 

 Ga naar: Taken – Verkoop – Datacom – Importeren orders  Extra vestiging webshop 

Wanneer er dan gegevens moeten worden ingelezen wordt dit verder automatisch gedaan. 
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Assortimenten 
Wanneer de basisgegevens zijn ingesteld kunnen de assortimenten tbv de webshop worden 

ingericht. 

Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen de hoofdassortimenten en de sub assortimenten. 

Hoofdassortimenten zijn bijvoorbeeld: Brood, Broodjes, gebak, Taarten. 

Sub assortimenten zijn dan Tarwebrood en Witbrood onder de hoofdgroep Brood, Zachte broodjes 

en harde broodjes onder de hoofdgroep broodjes enz. 

In de webshop ziet dit er als volgt uit: 

 

Assortimenten inrichten gebeurt onder: 

 Onderhoud – Producten – Assortimenten. 
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Hier opent een nieuw venster waarin de nieuwe assortimenten gemaakt kunnen worden. 

 

 Toets F6 zodat Orbak uit de zoekmodus is en nu kan allereerst de gewenste code worden 

ingegeven. Code is een getal of een combinatie van letter(s) en getal(len). 

 

Wanneer er al assortimenten worden gebruikt in Orbak is het wellicht verstandig om voor de 

webshop een nieuwe reeks getallen te kiezen of te starten met de W en dan een getal er achter. 

(let op dat u tussen de verschillende assortimentscode ruimte laat om eventueel later nieuwe 

assortimenten te kunnen invoegen)  

Voorbeeld W100 is hoofdassortiment brood. 

 

 Zet nu zoals bovenstaand het vinkje bij Webshop, en indien gewenst koppel dan hier een 

afbeelding aan het assortiment welke op de webshop wordt getoond. 

Afbeeldingen voor de webshop dienen te worden geplaatst in de gedeelde map bij afbeeldingen. 

Wanneer een foto wordt toegevoegd wordt alleen de naam van de foto met de  .jpg  extensie 

ingegeven. 

 

Op deze manier kunnen alle hoofdassortimenten worden ingegeven bijvoorbeeld met stappen van 

100, zodat van 101 tot 199 gebruikt kunnen worden voor de sub assortimenten, 201 tot 299ook enz. 
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Wanneer deze hoofdassortimenten gemaakt zijn kunnen deze geëxporteerd worden naar EV.  

De werkwijze van exporteren staat op blad 5 beschreven. 

Nadat de hoofdassortimenten zijn gemaakt kunnen sub assortimenten worden gemaakt. 

Hierbij is het raadzaam om deze sub assortimenten te plaatsen in een range volgend op het 

hoofdassortiment waaronder deze sub assortimenten thuis horen. 

Hoofd assortiment W100, sub W110, W120, W130 etc. 

Bij het sub-assortiment wordt een koppeling gemaakt met het hoofdassortiment 

 

 Geef de code en de naam in, zet het vinkje bij Webshop, en kies vervolgens bij het sub 

assortiment achter Hoofd assortiment voor het gewenste hoofdassortiment. 

Ook hier kan weer een foto worden gekoppeld. 

Wanneer dit is ingegeven kunnen artikelen aan dit sub assortiment worden gekoppeld. 

 

Elke keer wanneer zaken worden gewijzigd, zijn deze wijzigingen pas zichtbaar op de webshop nadat 

er is geëxporteerd (zie blad 5)  
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Producten voor de webshop 
Producten voor de webshop worden gekoppeld in een assortiment. 

Voordat dit wordt gedaan kan eerst worden bepaald hoe de producten worden getoond op de 

webshop. 

Keuze bijvoorbeeld: Tabblad slagroomtaarten, en daar dan alle verschillende maten taarten laten 

zien. 

 

In orbak is het nu ook mogelijk om de kleinste maat taart in de webshop te tonen en dan de andere 

maten als variant van deze taart in te stellen. 

 

 

Om dit laatste in de webshop te krijgen dient bij de producten een aanpassing gedaan te worden. 

1. Allereerst kunnen productvarianten worden gemaakt. 

Varianten kunnen gelden voor taarten, voor gesneden , opgesneden en halve broden of verschillende 

aantallen broodjes per verpakking. 

 Deze varianten kunnen eerst worden ingegeven in de tabel: Onderhoud – Producten – Varianten. 
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De code is een eigen gekozen code en de omschrijving is de txt welke als variant op de webshop 

wordt getoond. 

2. Wanneer de  varianten zijn gemaakt kunnen ze per gewenst product worden ingegeven. 

 Ga naar Onderhoud- Producten – Producten, en zoek het gewenste artikel, bijvoorbeeld de 

kleinste maat taart. 

 

Ga naar het tabblad verkoop, en daarin is de optie varianten tbv Cash-it / EXTRA vestiging. 

In deze tabel kunnen alle gewenste varianten van de slagroomtaart worden ingegeven. 

Allereerst wordt in de kolom Productvariant de product code van de gewenste maat taart ingevuld. 

De eerste omschrijving wordt dan automatisch gevuld. 

3. Nu moet de gewenste variant worden ingegeven in de kolom Variant. 

 Kies de gewenste variant door deze code in te geven of door het varianten venster te openen. Ga 

in de kolom variant staan en toets dan F12. De varianten tabel komt nu in het scherm en de 

gewenste variant selecteren. Aan 1 product kunnen meerdere varianten komen. 
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Doe dit indien gewenst voor alle producten waarvoor dit op de webshop ingesteld moet worden. 

De prijs van het artikel op de webshop is de prijs welke voor de Productvariant wordt gerekend in de 

prijslijst welke bij de relatie is ingegeven. 

4. De producten worden in het sub assortiment gekoppeld. 

 Open Onderhoud – producten – Assortimenten. 

Kies het gewenste sub assortiment en ga naar tabblad Assortimentsregels. 

 

Indien met Productvarianten wordt gewerkt zoals bovenstaand beschreven wordt hier in de kolom 

product alleen de code van het product ingevuld waar de varianten zijn gemaakt. 

 

Wanneer geen varianten zijn gemaakt moeten alle verschillende varianten van een product hier 

worden ingegeven. 
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In dit laatste geval worden bij de tab slagroomtaarten op de webshop dus 5 producten 

 (maten slagroomtaarten) getoond. 

5. Voor elk product kan een Foto worden getoond op de webshop van het betreffende product. 

Deze foto wordt bij het product gekoppeld op tabblad algemeen. 

 Ga naar: Onderhoud – Producten – producten en kies het gewenste product. 

 

Wanneer aan een hoofdassortiment en een sub assortiment geen foto is gekoppeld wordt de eerste 

foto van de producten in een assortiment op de webshop bij het assortiment getoond. 

Foto’s dienen te worden opgeslagen in de map: orbak2\gedeeld\afbeeldingen. Hierin kan niet 

gewerkt worden met submappen!!! 

Let op dat er tussendoor ook wordt geëxporteerd zodat kan worden gecontroleerd of alles wat wordt 

ingesteld ook goed over komt op de shop. 
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Teksten en Tekst groepen 
Het is voor de webshop mogelijk om bij producten de consument de mogelijkheid te geven een eigen 

tekst  toe te voegen welke op het product moet komen, een foto aan de bestelling toe te voegen 

voor op een taart of een keuze optie te geven voor bijvoorbeeld rond of vierkant voor een taart, 

verschillende decoraties aan de zijkant van een taart etc. 

Al deze opties worden in orbak gemaakt via teksten en tekst groepen. 

Deze Teksten en Tekstgroepen worden gemaakt door te kiezen voor: 

 Onderhoud – Winkel – Teksregels, en Onderhoud – winkel  - Tekstgroepen. 

 

 

Allereerst de tekst groepen: 

 

 Wanneer dit venster is geopend eerst kiezen voor F6 zodat bovenstaand venster in uw scherm 

staat. 
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Nu kan een nieuwe tekstgroep gemaakt worden. 

Code is een getal of letter of een combinatie van getal en letter. 

Zoekcode wordt automatisch gevuld wanneer een omschrijving is ingegeven en met de diskette of 

CTRL+S wordt opgeslagen 

 

Vervolgens wordt mbv het pijltje achter keuze-optie bepaald wat de tekstgroep is. 

TEKSTGROEP ‘Tekst’: Wanneer wordt gekozen voor de op Tekst kan vervolgens aangegeven worden 

hoeveel tekens de tekst maximaal mag bevatten. 

 

Aan de tekstgroep tekst moeten nu 2 teksten worden gekoppeld. 

 Kies daarom de optie Onderhoud – winkels – Tekstregels. 

En maak in het venster tekstregels de gewenste tekstregels voor de webshop. 
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Voor de tekstgroep met de keuze optie tekst zijn 2 regels VERPLICHT! 

1. De  tekst: Ja 

2. De tekst: Nee 

 

Deze worden gemaakt in het venster tekstregels. 

Code is een getal, Zoekcode neemt de tekst uit de Omschrijving over en eventueel kan een prijs 

worden gerekend voor een tekstregel. 

Wanneer de tekstregels ‘Ja’ en ‘Nee’ bestaan worden deze bij de tekstgroep tekst op Taart gekoppeld 

in tabblad tekstregels. 

Vul de gewenste code’s in of zoek deze mbv F12. 
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Vervolgens kunnen producten aan deze tekstgroep worden gekoppeld door in de tekstgroep te 

kiezen voor tabblad producten. 

 Voer hier de gewenste productnummers in of zoek deze door te kiezen voor F12 en in het 

nieuwe venster de producten te zoeken en te selecteren. 

 

Wanner bij een product de product varianten zijn ingegeven dan hoeft alleen het productnummer 

ingegeven te worden waar de varianten in zijn gemaakt. 

TEKSTGROEP ‘Foto upload’: De klant kan een foto uploaden  

Hierbij is de soort : Foto upload 

 

Let op dat ook hier 2 tekstregels verplicht zijn, nl Ja en Nee. 
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De ‘Nee’ kan gekozen worden voor de zelfde als bij de tekst op de taart. Voor ja kan een nieuwe regel 

gemakt worden met een eigen prijs  er bij. Er komen zodoende meerdere tekstregels met ja terwijl er 

maar 1 keer nee hoeft te zijn. 

 

Vervolgens kunnen  op tabblad product weer de gewenste producten gekozen worden waarop een 

taart kan worden gemaakt. 

TEKSTGROEP ‘Keuze optie’: De tekstgroep met de soort keuze optie is  de derde mogelijkheid. 

Hierbij kunnen allerlei optie worden aangeboden waaruit de klant kan kiezen als variant op het 

standaard product. 
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Zo kunnen allerlei keuzeoptie worden getoond bij artikelen die op tabblad producten aan een 

tekstgroep worden gekoppeld. (kaarsjes, andere decoratie….) 

De tekstregel met volgnummer 1 wordt standaard getoond en wanneer de klant geen andere keuze 

maakt wordt deze ook als keuze optie aan de bestelling gevoegd. 

 

Wanneer dan allerlei tekstgroepen aan producten zijn gekoppeld wordt dit op de webshop als 

onderstaand getoond. 
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 Bij variatie kan de klant kiezen uit de opties die beschikbaar komen wanneer op het 

driehoekje er achter wordt geklikt. De producten welke als varianten aan dit product zijn 

toegevoegd verschijnen dan. 

 2x Tekst op taart is 2 x de tekstgroep tekst op taart met de soort tekst en de2 tekstregels Nee 

en ja. Wanneer de klant het vinkje zet voor deze regel opent een tekstvak waarin de klant de 

gewenste tekst kan typen. 

 Aanzetsel  van de taart is de soort keuze optie en door op het driehoekje er achter te klikken 

komen de tekstregels die bij deze optie zijn ingegeven. 

 Wanneer ok de Fotoupload als tekstgroep is gemaakt en gekoppeld staat onderstaande er 

ook bij.  

 

Hiermee kan de klant er voor kiezen een foto aan de taart toe te voegen welke door de 

bakker gedownload kan worden en vervolgens geprint. 

 

De prijzen welke aan de tekstregels zijn gekoppeld worden automatisch toegevoegd aan de 

standaard prijs van het product. 
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Bezorggebied en Bezorgkosten 
Wanneer bestellingen vanuit de webshop bezorgd kunnen worden, kan het bezorggebied bepaald 

worden aan de hand van postcode’s. Door deze postcode’s worden bestellingen voor postcode’s 

buiten deze gebieden door de webshop  niet toegestaan en komt de melding dat het gebied buiten 

de bezorging valt. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat in Orbak producten worden aangemaakt waarvan de naam begint 

met: Bezorgkosten-postcode, voor een enkele postcode of Bezorgkosten-van postcode-tot postcode, 

voor postcode gebieden welke aansluitend zijn 

Aan dit product kan de prijs worden gekoppeld welke moeten worden berekend voor de bezorging in 

het betreffende postcode gebied. 

Wanneer een consument zich aanmeldt op de webshop, dan wordt op basis van de postcode welke 

door de consument is ingegeven aan de bestelling welke bezorgd dient te worden het bedrag aan 

bezorgkosten  berekend wat bij het product is ingegeven. 

Voorbeeld 1 (een enkele postcode) 
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Voorbeeld 2 (meerdere postcode’s) 

 

Wanneer ook producten verzonden kunnen worden is het mogelijk om op dezelfde manier 

Verzendkosten te rekenen waarbij wordt berekend op Landcode. 

De product naam is dan: Verzendkosten-NL voor Nederland. 

We adviseren om voor bezorgkosten een aparte Assortimentsgroep te maken in Orbak zodat deze 

ook gescheiden worden van de omzet welke wordt gegenereerd via de webshop. 

LET OP:  Verzendkosten worden NIET aan een assortiment gekoppeld!! Tijdens de eerstvolgende 

export naar de webshop worden deze producten automatisch meegenomen, maar deze komen niet 

zichtbaar op de webshop.  

 

Bij het plaatsen van een bezorgbestelling wordt er gecontroleerd of de postcode van het bezorgadres 

in de postcode regio valt. Deze regio wordt bepaald op het bezorggebied dat in Orbak door de 

bezorg[producten is ingesteld. Indien de postcode van het bezorgadres niet in het bezorggebied valt 

wordt er een melding weergegeven en kan er niet verder worden gegaan in het bestelproces op de 

webshop. 
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Gratis bezorging vanaf een bepaald bedrag 
Het is mogelijk om aan te geven vanaf welk bedrag er gratis bezorgd wordt, 

 Hiervoor is bij de relatie welke gekoppeld is aan de webshop op tabblad Winkel -> Webshop de 

optie beschikbaar Gratis Bezorgen, met daaronder een veldje waar dit bedrag ingegeven kan 

worden. 

 

Gratis bezorging vanaf een bepaald bedrag 
Wanneer er meerdere winkels zijn waar webshop orders afgehaald kunnen worden dan dienen deze 

locaties allemaal daarvoor ingesteld te worden. 

 Ga naar onderhoud -> Relaties -> Relaties, en kies de winkellocaties welke op de webshop 

beschikbaar moeten zijn. 

 Kies hier tabblad Winkel -> Tabblad Webshop 

En activeer het vinkje voor Extra Vestiging 
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Administratiekosten voor iDeal 
Indien dit gewenst is kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van 

iDeal bij de betaling van de webshop bestelling. 

Dit kan handig zijn omdat iDeal betalingen u ook geld kosten en zeker bij kleinen 

webshopbestellingen kan dit verhoudingsgewijs vrij veel zijn.  

De administratiekosten komen automatisch bij een bestelling via de webshop. 

Hiervoor moeten 2 producten worden gemaakt in Orbak: Administratiekosten-bezorgen en 

Administratiekosten-Afhalen. 

Hiermee kunnen verschillende administratiekosten berekend worden voor afhalen en bezorgen. 

Wanneer deze producten niet aanwezig zijn in Orbak worden deze kosten niet berekend bij een 

webshop bestelling. 

Voorbeeld 

 

We adviseren om ook voor administratiekosten een aparte Assortimentsgroep te maken in Orbak 

(kan dezelfde zijn als bezorgkosten) zodat deze ook gescheiden worden van de omzet welke wordt 

gegenereerd via de webshop 

LET OP:  Administratiekosten worden NIET aan een assortiment gekoppeld!! Tijdens de 

eerstvolgende export naar de webshop worden deze producten automatisch meegenomen, maar 

deze komen niet zichtbaar op de webshop.  

Wanneer administratiekosten gewenst zijn onder een bepaald bedrag dit instellen. 
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Prijsopbouw webshop (belangrijk) 
In Orbak kan heel veel mbt prijzen, kortingen, reclame’s etc. 

Voor de webshop is maar een beperkt aantal opties mogelijk. 

Voor de prijzen op de webshop is in de bedrijfsinstelling een relatie gekoppeld. De prijzen welke voor 

deze relatie worden berekend in Orbak worden ook op de webshop berekend. 

 

Ook reclame’s welke voor deze relatie gelden worden op de webshop berekend. 

 Via -> Onderhoud -> Relatie’s -> Relaties’s kan bij de bewuste relatie op tabblad Financieel – 

Algemeen is in te stellen welke prijslijst geldt. Wanneer geen prijslijst wordt ingegeven geldt de 

basis prijs. 
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Uiteraard is het een optie om een nieuwe relatie “webshop” te maken in Orbak met een eigen 

prijslijst waarvan de prijzen dan op de webshop gelden. 

Toeslagen welke worden berekend voor Teksten worden aan een product toegevoegd. 

Let op:  de uiteindelijk te betalen prijs wordt op de webshop pas getoond bij de één na laatste stap 

van het bestellen. Dit komt omdat dan de leverdatum bekend is en deze bepalend is voor een 

eventuele reclame prijs. 

Let op: Het is in de webshop niet mogelijk om klant specifieke prijzen te tonen en berekenen!! 

Let op: Het is in de webshop NIET mogelijk om met Mix Match reclame acties te werken!! 
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Reclameprijzen 
Reclame prijzen worden gebruikt om aanbiedingen op de webshop te tonen. 

Wanneer een reclame ingevoerd wordt in Orbak wordt daar een relatie aan gekoppeld. De relatie bij 

de bedrijfsinstellingen kan aan de reclame deze reclame gekoppeld worden en de reclame welke 

wordt ingevoerd geldt dan op de webshop en is daarop zichtbaar. 

Voorbeeld 

In Orbak wordt een nieuwe reclame gemaakt: 

 

 

 

Wanneer vervolgens een export naar de webshop wordt gedaan wordt deze reclame meegenomen 

en zal zichtbaar zijn op de webshop 

Let op:  de reclame prijs wordt op de webshop getoond maar pas bij de  bij de één na laatste stap van 

het bestellen berekend . Dit komt omdat dan de leverdatum bekend is en deze bepalend is voor een 

eventuele reclame prijs. 
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Lever- & betalingswijzen 
Binnen de webshop kan op twee verschillende wijzen worden geleverd: afhalen of bezorgen. Dit 

correspondeert met de mogelijkheden die u heeft in Orbak 

 

Daarnaast kan men vooraf of achteraf betalen. Dit betekent dat er 4 manieren zijn waarop men kan 

bestellen: 

· Scenario 1: Afhalen & vooraf betaald (iDeal) 

· Scenario 2: Afhalen & betalen in winkel 

· Scenario 3: Bezorgen & vooraf betaald (iDeal) 

· Scenario 4: Bezorgen & betalen bij bezorging 

 

 

EXTRAvestiging raadt u aan alle bestellingen vooraf te laten betalen. U loopt zo niet het risico dat 

bestellingen niet worden afgehaald en/of betaald. 

 

Een bestelling via de webshop wordt ingelezen in Orbak. En toegevoegd aan de winkel waar deze 

afgehaald zal worden, met een ordercode welke begint met EV. 

Om in de winkel bekend te krijgen dat de er een webshop bestelling is dient er een pakbon me te 

gaan met de bestelling, of een apart bericht gestuurd te worden. 

Op de pakbon/afleverbon zal ook  de mededeling staan dat de bestelling wel of niet is betaald via 

iDeal. 
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Aanmelden met klantenkaart 
Indien er in de winkel gewerkt wordt met Cash-It kassa’s en de klantenpas dan kan een klant met 

deze klantenpas inloggen op de webshop. 

Hiervoor is noodzakelijk dat naast het pasnummer ook de postcode bekend is in het systeem. 

Wanneer een klant met een klantenpas naar de webshop gaat en kiest voor inloggen dan is daar de 

volgende optie: 

 

Wanneer dan wordt geklikt op hier opent een nieuw schermpje 

 

Hier kan de klant het pasnummer en de postcode ingeven en wordt dan automatisch aangemeld op 

de webshop. 

Eventueel kan de klant dan de verdere klantgegevens aanpassen in het volgende venster. 

Nadat de klant de eerste keer heeft aangemeld met de klantenpas zal dit een volgende keer niet 

meer mogelijk zijn maar kan de klant inloggen et de gegevens welke zijn ingegeven bij de eerste keer 

aanmelden. 
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Gegevens verzenden naar de webshop 
Wanneer alle gegevens in de bedrijfsinstelling goed zijn ingevoerd in Orbak kunnen gegevens naar de 

webshop geëxporteerd worden. 

Afhankelijk van de instellingen in Orbak staat deze optie onder Favorieten en anders wordt de optie 

gekozen via: 

 Taken -> Verkoop -> Datacom -> Aanmaken Stamgegevens Extra Vestiging Webshop. 

 

Nadat voor deze optie is gekozen komt de volgende melding: 

 

Kies Ok en dan komt de melding of foto’s welke aan de producten zijn gekoppeld ook verzonden 

moeten worden. 

 

Wanneer er nieuwe foto’s aan producten zijn gekoppeld moet voor ja gekozen worden en zal de 

export langer duren dan wanneer voor nee wordt gekozen. 

Nadat deze keuze is gemaakt gaat de export lopen en wanneer de export gereed is verschijnt 

daarvan de melding in orbak en zal automatisch de synchronisatie starten met de webshop. 
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Webshop Bestellingen importeren  
Wanneer er een email binnen is gekomen dat er een webshop bestelling is geplaats kan deze direct 

worden geimporteerd, maar dit kan uiteraard ook 1x per dag voordat de productielijsten geprint 

worden. 

Afhankelijk van de instellingen in Orbak kan gekozen worden voor Favorieten of voor de optie via: 

 Taken -> Verkooop -> Datacom -> Importeren  

 

 

Nu wordt automatisch de bestelling van de webshop geimporteerd in Orbak bij de gewenste relatie 

welke door de klant is gekozen om de de betselling af te halen. 

Wanneer het een bestelling is welke bezorgd dient te worden wordt deze toegevoegd aan de relatie 

welke is ingegeven bij de bedrijfsinstellingen. 
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Coupons 
Coupons zijn waardebonnen die een korting geven of goed zijn voor een product. Er zijn diverse 

coupon waardes. 

• Coupon voor korting voor een bepaald bedrag van de rekening 

• Coupon voor korting voor een bepaald percentage van de rekening 

• Coupon voor korting op een bepaald artikel  

o 100% korting voor een bepaald artikel = een gratis artikel 

Verder hebben coupons bepaalde kenmerken 

• Coupons zijn geldig tot een bepaalde datum 

• Coupongroep (i.v.m. automatisch aanmaken coupons) 

• Genummerde coupons (kunnen slechts 1 keer ingeleverd worden) 

• Algemene coupons (kunnen meerdere keren ingeleverd worden) 

• Beschrijving op de webshop order 

 

 

Coupon kortingen worden niet over administratie of bezorgkosten berekend en een coupon kan het 

bedrag nooit kleiner dan 0 euro maken. 

 

Coupons gebruiken in Extra Vestiging Webshop 
Een coupon heeft een uiterste inleverdatum. Dit betekent dat tot deze datum de coupon gebruikt 

kan worden voor bestellingen, ook al zijn deze bestellingen in de toekomst. 

Couponcodes kunnen ingegeven worden in het ‘winkelmandje’. Na het toevoegen van een artikel 

wordt het winkelmandje getoond. Voer een coupon code in en druk op de toevoeg knop [>>] zodat 

de couponwaarde wordt berekend: 
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Na het toevoegen wordt de coupon getoond in het winkelmandje: 

 

Eventueel kan de coupon weer worden verwijderd door op ‘Wissen’ te klikken. 

De couponcode wordt ook op de email bevestiging weergegeven. 
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Meldingen bij ingeven coupons 
Indien een ongeldige coupon wordt ingevuld kunnen de volgende meldingen worden gegeven: 

 U heeft geen couponcode ingevoerd. 

Er is door de bezoeker geen code ingevoerd 

 De ingevulde couponcode is onbekend. 

De ingevoerde code komt niet voor in het systeem 

 De ingevuld coupon is verlopen. 

De ingevoerde coupon is gevonden, maar de ‘Geldig t/m’ datum is verstreken 

 De ingevuld coupon is al gebruikt. 

De ingevoerde coupon is gevonden, maar al gebruikt voor een andere order. Deze melding 

verschijnt niet voor Coupons waarbij ‘meerdere keren inleverbaar’ is aangevinkt. 

 Coupon alleen geldig in combinatie met 'ARTIKELNAAM' 

De ingevulde coupon is beperkt tot één artikel, dat artikel zit nog niet in de winkelmand, 

daarom kan de coupon niet worden toegevoegd. 

 De ingevuld coupon is ongeldig. 

Om een onbekende (niet één van bovenstaande) reden kan de coupon niet worden 

toegevoegd. 
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Een coupon foutmelding wordt zo getoond: 

 

 

Instellen Coupons in Extra Vestiging webshop 
Om coupons te kunnen gebruiken, is een korte instructie nodig en ook dient Marti Orbak Software 

werkzaamheden in het administratiepaneel van de webshop te verrichten. Ook al worden coupons 

binnen de EXTRAvestiging webshop kosteloos beschikbaar gesteld, worden deze uren voor 

ondersteuning en inrichting (2 uur) wel doorberekend tegen het gangbare consultancy tarief. Neem 

contact op met Marti-Orbak Software als u met coupons wilt werken. 

1. Coupons aanmaken: Coupon product maken in Orbak 

 Maak een product in Orbak en synchroniseer 

• In Orbak moeten er voor elk BTW tarief coupons worden aangemaakt.  

• Op dit moment is alleen 6% mogelijk, dus één artikel aanmaken.  

• Dit artikel moet heten: Coupon-Btw-6 

• Daarna moet de data worden gesynchroniseerd met de EV webshop. 
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2. Een coupon aanmaken 

 Log in op de Webshop beheeromgeving EVAdmin en gebruik hierbij uw ‘coupon’ gebruikers 

naam en wachtwoord (de helpdesk kan deze code aan u geven) 

o Standaard locatie: http://webshop.bakkerijMOS.nl/evadmin  

 Ga naar het menu [Relatiebeheer | Coupons] 

 Klik op Nieuw, onderstaande venster verschijnt: 

 

 

 

 Maak een coupon door de velden in te vullen 

o Code: De code die op de webshop moet worden ingevuld om de coupon te 

gebruiken 

o Coupon groep: Mogelijkheid om Coupons te groeperen, alleen handig voor het 

download/printen van coupons 

o Waarde: De waarde in euro die de coupon vertegenwoordigd 

o Percentage: Het percentage korting dat deze coupon geeft. 

o Alleen geldig voor: Hier kan een product worden gekozen, de korting is dan alleen 

van toepassing op dat product. 

o Meerdere keren inleverbaar: Door dit aan te vinken kan een coupon meer dan één 

worden gebruikt, bijvoorbeeld om te gebruiken in een advertentie of op een poster. 

o Geldig t/m: Hiermee wordt ingesteld tot wanneer de coupon geldig is, vul niets in 

voor een oneindige coupon. 

o Beschrijving: een extra beschrijving van de coupon, verschijnt op de factuur / 

bevestigings e-mail. 

 

Bij het couponvenster ziet u ook hoe vaak een bepaalde coupon is ingeleverd: 
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3. Maak (unieke) coupons aan per batch 

Als u meerdere coupons wilt maken die slechts één keer ingeleverd kunnen worden, zoals een 

spaarkaart, medewerkers kortingsbon of andere eenmalige korting, kan dit geautomatiseerd 

gebeuren. Volg daarvoor onderstaande stappen. 

 Maak een Coupon Groep aan: 

o Ga naar menu [Relatiebeheer > Coupon groepen] 

o Klik op Nieuw 

o In het nieuwe venster kan een Naam ingevoerd worden. 

o Druk daarna op [Opslaan] (niet ‘Opslaan en vorige’ of ‘Opslaan en nieuw’). 

De groep is nu aangemaakt en u bent nog steeds in het venster van deze coupon groep. 

 Ga naar het tabblad Genereren: 

 

 Vul de velden: 

o Aantal: Het aantal te genereren coupons 

o Code lengte: Lengte van de willekeurig te genereren code 

o Waarde: De waarde in euro’s van de coupons 

o Percentage: Het kortingspercentage in % van de coupons 

o Alleen geldig voor: Kies het artikel waar de coupon alleen voor geldt  

o Meerdere keren inleverbaar: Vink dit aan om de coupons meerdere keren inleverbaar te 

maken (als je dat wilt kun je beter 1 losse coupon maken) 

o Geldig t/m: Geldigheid van de Coupon 

o Beschrijving: Korte aanvullende beschrijving op de e-mail/factuur van de order 

 Druk op [Genereren] om de unieke coupons te genereren 

 Het tabblad [Coupons] laat de gegenereerde coupons zien 

 Het tabblad [Downloaden] kunnen de coupons worden gedownload voor bijvoorbeeld 

advertenties of het laten drukken van coupon-kaarten 

 

 


