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•	 Taalkeuze

•	 Klantenruimte

•	 Inloggen

•	 Zoek	naar	een	te	bestellen	produkt
	 Algemeen

	 Zoeken

	 Visuele	weergave

•	 Produktendetail

•	 Bestelling

•	 Schrappen	van	een	produkt	

•	 Waarschuwing	

•	 Keuze	van	de	bestemmeling	

•	 Bevestiging	van	de	bestemmeling

•	 Nieuwe	bestemmeling	

•	 Orderbevestiging

•	 Reserveerbare	produkten

•	 Historiek	van	de	reservaties

•	 Keuze	van	een	reservatie	

•	 Toevoegen	van	een	reservatie

•	 Afsluiten	van	een	reservatie

•	 Event	aan	een	bestelling	linken 

•	 Orderbevestiging

•	 Contact

U heeft 2 manieren om in te loggen op onze website :
• via de klantenruimte op www.services2actions.com 
• of rechtstreeks via de link  www.store2actions.com
De taalkeuze kan op ieder moment aangepast worden.

Taalkeuze

Tip : Sla het adres www.store2actions.com op in je favorieten van Explorer, dit maakt het werken 
makkelijker.

-1/1





store
�

2
© 2011 Services2actions sprl

klanTenruimTe

Indien u inlogt via services2actions, ga naar tabblad “klantenruimte”.
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•	 Taalkeuze

•	 klanTenruimTe

•	 Inloggen

•	 Zoek	naar	een	te	bestellen	produkt
	 Algemeen

	 Zoeken

	 Visuele	weergave

•	 Produktendetail

•	 Bestelling

•	 Schrappen	van	een	produkt	

•	 Waarschuwing	

•	 Keuze	van	de	bestemmeling	

•	 Bevestiging	van	de	bestemmeling

•	 Nieuwe	bestemmeling	

•	 Orderbevestiging

•	 Reserveerbare	produkten

•	 Historiek	van	de	reservaties

•	 Keuze	van	een	reservatie	

•	 Toevoegen	van	een	reservatie

•	 Afsluiten	van	een	reservatie

•	 Event	aan	een	bestelling	linken 

•	 Orderbevestiging

•	 Contact
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inloggen

Breng uw gegevens in met uw login en paswoord en klik op “Inschrijven” om verder te gaan.

-1/1

•	 Taalkeuze

•	 Klantenruimte

•	 inloggen

•	 Zoek	naar	een	te	bestellen	produkt
	 Algemeen

	 Zoeken

	 Visuele	weergave

•	 Produktendetail

•	 Bestelling

•	 Schrappen	van	een	produkt	

•	 Waarschuwing	

•	 Keuze	van	de	bestemmeling	

•	 Bevestiging	van	de	bestemmeling
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zoek	naar	een	Te	besTellen	produkT

algemeen

Op dit scherm kunt u producten zoeken en toevoegen aan uw bestelling.

Nieuw : De refresh gebeurt automatisch. 

Tip : U kan meer producten zichtbaar maken, u hoeft juist het “zichtbaar aantal lijnen” aan te passen.
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Filteren,	zoeken

Dankzij de de zoekfunctie kan u gemakkelijk de gewenste producten terugvinden.
Kies bv. het merk van het te zoeken product. U kan vervolgens uw zoekopdracht opbouwen dankzij de 
categorie- en productenlijst.
Nadat U de verschillende keuzes hebt ingevoerd, verschijnen de resultaten onmiddellijk op uw scherm.

Bij elke nieuwe keuze in één van de velden, worden de zoeklijsten in de andere velden automatisch 
aangepast in functie van uw keuze.
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	 Algemeen
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•	 Bestelling
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Visuele	weergave

Omwille van systeemgekozen optie, verschijnen de eerste 10 lijnen op uw scherm. 

U kan de elfde lijn bereiken door op  «    » te klikken of  teruggaan door op  «   » te klikken.

U kan ook meerdere lijnen op het scherm laten verschijnen mits aanpassing van de zone “Getoond aantal 
lijnen”.
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producTendeTail

Door op het vergrootglas te klikken, kan u gedetailleerde informatie bekomen over het produkt.

De zone “Agenda” is gelinkt aan de producten die men kan reserveren en laat u toe, voor deze producten 
de gereserveerde periode per gebruiker zichtbaar te maken. (zie ook “reserveerbare produkten”).
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Dit scherm verschijnt door te klikken op het vergrootglas van het vorige menu. Uw scherm geeft de 
kenmerken van het product weer.

Door te klikken op «   », keert U terug naar het vorig scherm.
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besTelling

U kan de producten selecteren door ze aan te vinken. Om deze vervolgens toe te voegen aan uw bestelling, 
klikt u op “Order”.

Tip : Vergeet niet om de stockvoorraad te raadplegen wanneer u een bestelling maakt, dit om na te kijken 
of een product al dan niet voorradig is.  
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Door op “Product toevoegen” te klikken,  kunt u naar de productenlijst terug om andere produkten aan 
uw bestelling toe te voegen. 
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schrapping	Van	een	produkT	

U kan een product van uw bestelling schrappen door het product te selecteren en op het icoontje 
“Schrappen” te klikken .
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waarschuwing	

In de eerste kolom kunt u de hoeveelheid van ieder produkt ingeven (behalve indien het om een 
“reserveerbaar” produkt gaat, dan kunt U maar 1 exemplaar in de gevraagde periode bestellen, zie 
reserveerbare produkten). 

Wanneer de bestelde hoeveelheid de huidige voorraad overschrijdt, verschijnt er een bericht om u dit te 
melden. Het gaat om een waarschuwing, u kan uw bestelling gewoon verder invoeren.   
Indien u toch uw bestelling doorvoert, wees zeker dat het product wel op aanvaardbare termijn leverbaar 
is.  Behoudens speciale aanvraag, zal de volledige bestelling op een wachtlijst gezet worden.  Indien 
U het wenst kan een deel van de bestelling door ons in “back order” gezet worden tot levering ervan.  
Graag email om dit te melden.

Ga verder door te klikken op “orderbevestiging”.
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•	 Orderbevestiging
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keuze	Van	de	besTemmeling	

U kan uw bestemmeling(en) invoeren of reeds bestaande bestemmelingen aanklikken door op 
‘bestemmeling toevoegen’ te klikken.
Het aantal geselecteerde producten zal vermenigvuldigd worden met het aantal bestemmelingen.
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Via dit scherm kan u een bestemmeling zoeken. Het principe is identiek aan het scherm “Zoek een te 
bestellen product”. Vul één of meerdere velden in naam, adres, postcode en/of woonplaats…Bij elke keuze 
wordt de lijst der bestemmelingen automatisch aangepast.

De knoppen  «    » en «   » laten U toe de lijst te overlopen. 

Tip : Wenst U een langere lijst, pas dan het aantal zichtbare lijnen aan.
Kent u de volledige naam van de bestemmeling niet, zet dan een deel van de naam tussen “%”. Dit 

helpt u zeker verder
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Ga naar de laatste stap door te klikken op:
• “Select”, stemt overeen met de bestemmeling waar u de bestelling wenst naar toe te sturen.
• Klik dan op “orderverzending”

Klik op ‘Nieuwe bestemmeling’, als u een bestemmeling niet vindt in de lijst. Daar kan u een nieuwe 
bestemmeling creeëren.
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beVesTiging	Van	de	besTemmeling

Dit is het volgend scherm na uw keuze in de lijst bij de vorige stap. Hier kan u het veld aanpassen “Ter 
attentie van”.

U hebt ook de mogelijkheid om terug te gaan naar de lijst van de bestemmelingen, door te klikken op 
“Terug bestemmeling” of uw keuze bevestigen door te klikken op “Bevestiging bestemmeling”.

Herhaal deze stappen zoveel keer als de bestemmelingen die u hebt.

Als een wijziging moet worden aangebracht aan de gegevens van uw bestemmeling, gelieve een email 
te sturen naar volgend adres:   
info@store2actions.com met vermelding van ID_DESTINY met naam  en de aan te brengen wijzigingen. 
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mailto:info%40store2actions.com?subject=Modifications%20de%20donn%C3%A9es
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nieuwe	besTemmeling 

U hebt de rubriek “Nieuwe bestemmeling” gekozen want de bestemmeling stond niet in de aangeduide 
lijst, dan verschijnt volgend scherm:

Hier kan u een nieuwe bestemmeling inbrengen. 

Wanneer u alle verplichte velden (*) ingevuld heeft, klik dan op “Order verzending”. Deze bestemmeling is 
automatisch verbonden aan uw bestelling en wordt automatisch toegevoegd aan uw database voor uw 
volgende bestellingen.
U kan steeds een stap terugkeren, om een nieuwe bestemmeling toe te voegen aan uw bestelling. 
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Wanneer u een bestemmeling van in België ingeeft, zal ons systeem automatisch de juiste spelling 
weergeven. Dit voorkomt fouten in de adresnamen. Gelieve de aanwijzingen te volgen, weergegeven 
door het systeem voor een correcte invoering van het adres.
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orderbeVesTiging

De laatste stap bevestigt u wanneer de bestelling goed verzonden is.
U ontvangt dan ook een bevestiging via email.
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reserVeerbare	producTen

Indien het te bestellen product een reserveerbaar product is en u klikt op «   », dan krijgt u toegang tot 
de “Gereserveerde lijst” waar u de lopende reservaties kan raadplegen en/of waar u nieuwe reservaties kan 
creeren. 
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hisToriek	Van	de	reserVaTies

Indien het gekozen produkt een reserveerbaar produkt is, dan kan U de lopende gereserveerde lijst voor 
het gekozen produkt raadplegen.
Door te klikken op “Reservatie inbrengen” kan U een reservatie op eigen naam toevoegen.
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keuze	Van	een	reserVaTie	

Dit scherm laat u toe, een reeds bestaand event te kiezen in de lijst en uw reservatie te valideren door te 
klikken op “Reservatie toevoegen”, onderaan het scherm
Let op, U kan geen reservatie valideren, indien de gekozen data de één of andere eerder gekozen reservatie 
overlappen.
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ToeVoegen	Van	een	reserVaTie

U kan ook een nieuw event inbrengen door “Niet aanwezig in de lijst” te kiezen. 

Het is wel zo dat U geen reservatie kan bevestigen indien de data zich overlappen met een vorige reservatie.

Tip	 : Wanneer U de data van een event inbrengt worden er systematisch 7 dagen afgetrokken van de 
aanvangdatum van het event teneinde het artikel te kunnen doorvoeren. Vervolgens worden er 7 dagen 

toegevoegd aan de einddatum van het event om het artikel bij ons te laten terugkomen. Indien de aanvangsdatum 
van het event vóór de datum van Uw reservering valt, is het onmogelijk om het artikel met het event te verbinden.

-1/1

•	 Taalkeuze

•	 Klantenruimte

•	 Inloggen

•	 Zoek	naar	een	te	bestellen	produkt
	 Algemeen

	 Zoeken

	 Visuele	weergave

•	 Produktendetail

•	 Bestelling

•	 Schrappen	van	een	produkt	

•	 Waarschuwing	

•	 Keuze	van	de	bestemmeling	

•	 Bevestiging	van	de	bestemmeling

•	 Nieuwe	bestemmeling	

•	 Orderbevestiging

•	 Reserveerbare	produkten

•	 Historiek	van	de	reservaties

•	 Keuze	van	een	reservatie	

•	 ToeVoegen	Van	een	reserVaTie

•	 Afsluiten	van	de	reservatie

•	 Event	aan	een	bestelling	linken 

•	 Orderbevestiging

•	 Contact





store
�

24
© 2011 Services2actions sprl

aFsluiTing	Van	de	reserVaTie

Eenmaal de reservatie bevestigd, verschijnt deze in de “Gereserveerde lijst”.

Daarna keert U naar het vorig menu terug door op “Back” te klikken en hetzelfde produkt te kiezen om Uw 
bestelling te plaatsen of een nieuwe bestelling in te brengen.

-1/2

•	 Taalkeuze

•	 Klantenruimte

•	 Inloggen

•	 Zoek	naar	een	te	bestellen	produkt
	 Algemeen

	 Zoeken

	 Visuele	weergave

•	 Produktendetail

•	 Bestelling

•	 Schrappen	van	een	produkt	

•	 Waarschuwing	

•	 Keuze	van	de	bestemmeling	

•	 Bevestiging	van	de	bestemmeling

•	 Nieuwe	bestemmeling	

•	 Orderbevestiging

•	 Reserveerbare	produkten

•	 Historiek	van	de	reservaties

•	 Keuze	van	een	reservatie	

•	 Toevoegen	van	een	reservatie

•	 aFsluiTen	Van	een	reserVaTie

•	 Event	aan	een	bestelling	linken 

•	 Orderbevestiging

•	 Contact





store
�

25
© 2011 Services2actions sprl

Wanneer u bij de bestelling, een reserveerbaar product hebt ingebracht,  die nog niet gelinkt is aan een 
event, zal het bovenstaand venster op uw scherm verschijnen.
In dit geval raadpleeg de rubriek “Event aan bestelling linken”.
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eVenT	aan	een	besTelling	linken 

Om een event aan een bestelling te linken, klikt u gewoon op het icoontje “Agenda” uiterst rechts van de 
kolom.
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Na geklikt te hebben op “Agenda” in het vorige menu, komt u in bovenstaand menu, die de reservatie van 
de producten vermeldt en/of u de mogelijkheid biedt andere reservaties toe te voegen.

Kies Uw reservatie en klik op “Bevestigen”.
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orderbeVesTiging	

Nadat U de bestelling aan Uw reservaties hebt verbonden verschijnt er een groene «  » op het icoon van 
de agenda.

Dan kan U verder gaan door te klikken op “Order bevestiging”.
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conTacT

In geval van problemen, kan u zich steeds tot uw marketing verantwoordelijke wenden.
Deze persoon kan u bijkomende inlichtingen verstrekken.

U kan eveneens met uw vragen terecht op volgend emailadres:  info@store2actions.com.

Voor dringende problemen, contacteer Mevrouw Mélissa Viroux op het volgend nummer 0032-81/234.420.
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