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1. INLOGGEN MET USERNAME EN PASWOORD IN “MIJN KLANTENZONE”. 

Username en wachtwoord invullen en taal kiezen  

 

           

              

Beginscherm wordt geopend 
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2. ALGEMENE INFO BELANGRIJKSTE PRODUCTASSORTIMENTEN 

Klik op één van de foto’s om meer info te bekomen van de verschillende leveranciers . 

 

Folder + website + link naar prijsinfo + sfeerbeelden
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3. PRODUCTEN SELECTEREN. 

Om een zo overzichtelijk mogelijke weergave te doen van onze producten, hebben we 

ervoor gekozen om ons assortiment in te delen in een hoofdassortiment (Hydroplanten, 

aardeplanten, plantenbakken, hulpmaterialen, verticaal groen en beplante bakken).  

Daarnaast hebben we ook een aanvullend assortiment, waar nog andere alternatieven 

aangereikt worden. 

Om producten te selecteren kan je als volgt tewerk gaan: 

3.1 VIA MENU: GEBRUIK KNOP “ALLE PRODUCTEN”. 

Klik op “alle producten” om een overzicht te zien van alle productgroepen en selecteer één 

van de deelassortimenten. 

 

Door op één van de categorieën te klikken, open je het overzicht met alle producten van 

een categorie. 

Bovenaan vindt men ook nog verwijzingen voor extra informatie betreffende het gekozen 

productassortiment:  
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Bijvoorbeeld bij de categorie Verticaal groen / Naturesgreen Plant Portret: 

 

Bij de categorie Naturesgreen Nextgen vindt je een berekeningsfile om de kostprijs te 

berekenen, alsook het instructiehandboek. 

 

Bij de Plantenbak assortimenten, vindt je ook een verwijzing naar de folder: 
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3.2 VIA DE ZOEKFUNCTIE. 

 

Om te zoeken in het HOOFDASSORTIMENT geef je de naam (of een deel van de naam) van 

het product in dat je zoekt. 

Als je “Ficus” ingeeft, krijg je per categorie (hydroplanten en aardeplanten) een overzicht 

van alle Ficussen.  

Als je “Ficus amstel king” ingeeft, dan krijg je enkel de Ficus amstel king te zien. 

Als je onze productcode kent (of de referentie van de betreffende leverancier), dan kan je 

ook deze gebruiken.  

Als je specifiek wil zoeken in ons aanvullend assortiment, dan geef je opnieuw een 

zoekterm in, maar vink je ook het specifieke veldje “ZOEKEN IN AANVULLEND 

ASSORTIMENT” aan.  

Als je dan bijvoorbeeld “Ficus” als zoekterm gebruikt, krijg je alle Ficus kunstplanten te zien. 

De weergave gebeurt steeds in “lijstview”. Als je met je cursor dan over een product gaat, 

en er is een foto beschikbaar, dan zie je deze als pop-up verschijnen. 

Door dubbel te klikken op het artikel, kom je in de  detailinfo van het artikel terecht. 
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4. SELECTIES MAKEN BINNEN EEN PRODUCTCATEGORIE. 

4.1 BIJ HYDROPLANTEN. 

Selectie mogelijk van POTMAAT (vink één van de mogelijkheden aan),  

HOOGTE (selecteer het gewenste hoogte interval door met de linker- en rechterknop te 

schuiven), 

en STANDPLAATS (selecteer het gewenste hoogte interval door met de linker- en 

rechterknop te schuiven). Standplaats 1 is zeer licht en 10 is zeer donker. Elke plant heeft 

een waarde van 1 tot 10, waardoor selecties mogelijk zijn. Wil je bijvoorbeeld planten 

selecteren voor een standplaats met relatief weinig licht, kan je planten selecteren met de 

waarde 7 tem 10. 

 

4.2 BIJ AARDEPLANTEN. 

Men kan dezelfde selecties maken als bij hydro. Enkel voor de selectie POTMAAT  gebruik je 

nu een interval. 
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4.3 BIJ PLANTENBAKKEN. 

 

Selectie op kleur  Selectie op vorm Selectie op materiaal 

Selectie op hoogte  Selectie op diam. Selectie op breedte  

Selectie op lengte 

Door een combinatie van deze selectiecriteria te gebruiken, kan je zeer snel de gewenste 

plantenbak terugvinden, of kijken welke de mogelijkheden binnen een productassortiment 

zijn. 
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5. DETAILINFO VAN EEN ARTIKEL OPVRAGEN. 

Door een artikel uit een lijst te selecteren (dubbelklikken op het artikel), kom je in de 

detailpagina van het artikel terecht. Hier kan je allerlei extra info terugvinden. 

5.1 UITGEBREIDERE TEKST + AANVULLENDE INFO OVER EEN ARTIKEL. 

 

5.2 INFO OVER BESCHIKBAARHEID (ENKEL ZICHTBAAR ALS JE ALS KLANT BENT 

INGELOGD). 

Bij elk artikel staat aangegeven hoeveel stuks er nog in voorraad zijn, en vanaf wanneer een 

extra aantal (meer dan de voorraad)kan verkregen worden. 

 

(Deze info is ook reeds zichtbaar in het overzichtsscherm van producten). 

Als je op de detailpagina van een artikel doorscrolt naar beneden (via schuifknop op muis of 

via scroll bar rechts), dan komt nog meer detailinfo van het artikel tevoorschijn. 
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5.3 EXTRA TECHNISCHE INFORMATIE OF VEILIGHEIDSFICHES (BV VAN 

BLADGLANS) 

 

 

5.4 EXTRA INFORMATIE OVER BUITEN EN BINNENMATEN. 

 

5.5 HULPMATERIALEN VOOR HYDRO. 

Hier wordt aangegeven welke hulpmaterialen je nodig hebt om de betreffende plantenbak 

te beplanten met hydroplanten (enkel beschikbaar voor assortiment Naturesgreen). 
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5.6 BEPLANTE BAKKEN 

Hier wordt het artikel weergegeven dat je moet bestellen zodat Decofora zelf deze 

plantenbak voor jou gaat beplanten (enkel voor plantenbakken Nauresgreen). 

Beplanting omvat arbeid, watermeter en 

binnenpot indien nodig. 

Planten zijn niet inbegrepen in deze prijs en 

moeten bij bestelling apart ingegeven worden. 

 

 

 

 

 

 

5.7 FOTO’S PLANTEN 

In het overzichtsscherm worden de planten weergegeven zoals ze op dit moment kunnen 

geleverd worden.  

Als je dubbelklikt op een artikel, dan ga je naar de detailpagina van het artikel (waar ook 

alle voorgaande info te vinden is). Daar vindt je naast de commerciële foto (die in de serre 

getrokken is), ook een uitgesneden foto van de plant (enkel bij hydroplanten) die ja kan 

gebruiken in een fotomontage. 

In dit scherm nog 1x doorklikken op de op de uitgesneden foto:   
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Dan krijg je de foto die je met je rechtermuisknop kan copiëren.  
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5.8 FOTO’S PLANTENBAKKEN. 

We proberen zo veel mogelijk de foto’s van de plantenbakken aan te bieden in een 

uitgesneden vorm (zodat je ook deze eenvoudig kan gebruiken in een fotomontage). 

Ga hiervoor te werk zoals bij de planten. 

Dubbelklik op een artikel om naar de detailpagina van het artikel te gaan. 

 

In dit scherm nog 1x doorklikken op de foto om de uitgesneden foto te krijgen   
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Dit is de uitgesneden foto om te gebruiken voor aanbiedingen. 

 

Copieer deze met je rechtermuisknop. 
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6. SPECIFIEKE ARTIKELS 

Via een bepaalde artikelstatus, geven we extra info over artikels, of krijg je specifieke 

invulmogelijkheden. 

6.1 PROMO 

Binnen het hydro assortiment van Decofora 

worden een aantal artikels  aan een lagere 

(PROMO) prijs aangeboden. Zij krijgen dan een 

speciaal label.  

Deze artikels kan je ook terugvinden onderaan in 

het beginscherm van de website. 

 

6.2 OFFERTEARTIKEL 

 

Als je op dit artikel klikt ga je naar de detailpagina van 

het artikel.  
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waar men via de knop “OFFERTEAANVRAAG” een offerte op maat kan aanvragen. 

 

Geef de nodige info in en klik op knop “BEVESTIGEN”.  
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6.3 ARTIKELS DIE IN EEN SPECIFIEKE KLEUR KUNNEN BESTELD WORDEN. 

Deze artikels kunnen ook op criterium kleur geselecteerd worden. 

  

Bij het artikel ga je bovenop het winkelwagentje steeds een gekleurde bol zien. 

Als je via de website een bestelling van dit artikel wil plaatsen, krijg je een invulscherm te 

zien om je gewenste kleur mee te geven. Druk op knop “BEVESTIGEN” om de kleurinfo op 

te slaan in de bestelling. 
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6.4 NIET LEVERBAAR 

Soms is een artikel tijdelijk niet leverbaar, maar hebben we in onze productie een nieuwe 

partij beschikbaar binnen afzienbare tijd. 

Dan kunnen we via deze extra toepassing je toch al informeren wanneer het artikel terug 

beschikbaar zal zijn. 
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7. EEN BESTELLING PLAATSEN. 

In het “aantal-veld” zie je de verpakkingseenheid van het artikel. In vele gevallen 

is dit 1. Als er een groter getal is ingevuld, moet je het artikel bestellen in een 

veelvoud van de getoonde hoeveelheid. 

 

Geef het gewenste aantal in en druk op de knop “winkelmand”. 

In de winkelmand zit nu 1 artikel, wat zichtbaar is in de header bovenaan.  

 

Klik op winkelmand om het detail te zien.  
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In het volgende scherm kan je artikels verwijderen of aantallen aanpassen. 

 

Druk op de knop “bestellen” als je bestelling in orde is.  

Je ziet jou facturatiegegevens  en krijgt het overzicht van je bestelling. 

 

Als je alsnog je bestelling wil aanpassen, klik je op knop “aanpassen”, en keer je terug naar 

het vorige scherm. 

In een volgende stap ga je de leveringsgegevens invullen, druk daarvoor op de knop “naar 

levering”. 
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Standaard is de optie “gebruik het facturatieadres als leveradres” aangevinkt. Indien dit niet 

het geval is, duidt je aan waar er moet geleverd worden. 

Je kan ook ervoor kiezen om de bestelling zelf af te halen.  

 

Druk op knop “Betalingsvoorwaarden” om alles te bevestigen. 

Als laatste stap ga je dan naar het volledige overzicht van je bestelling 
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In het overzichtsscherm kan men het leveringsadres nog aanpassen en kan men ook nog 

opmerkingen meegeven. 

 

Onderaan kan men dan de bestelling definitief bevestigen. 

Je ontvangt dan automatisch een e-mail met de bevestiging van je bestelling. 
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8. MIJN KLANTENZONE. 

Als je in de header op de bruine knop klikt met je bedrijfsnaam, dan kom je in je eigen 

“KLANTENZONE” terecht. 

 

Hier vindt je uw bedrijfsgegevens en je bestellingen terug. 

Maar daarnaast stellen we ook een aantal toepassingen ter beschikking die voor jou nuttig 

kunnen ziin. 

8.1 MIJN FAVORIETEN. 

In het overzichtsscherm van artikels kan je jou favoriete artikels aanvinken (door op het 

hartje te klikken). Hierdoor voeg je dus artikels toe in je “favorietenlijst”.
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Vanuit je favorietenlijst kan je ook bestellingen maken. 

 

 

Je kan ook alle artikels tegelijk selecteren en dan verwijderen of toevoegen aan 

winkelmandje. 
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8.2 CATALOGUS OP AANVRAAG. 

 

 

Kies een gewenste categorie of subcategorie. 
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Bepaal de factor waarmee je inkoopprijzen moeten vermenigvuldigt worden om 

op die manier jou verkoopprijzen te verkrijgen. 

 

Controleer je firmanaam en e-mailadres en geef eventueel een geldigheid mee.  

 

Laadt je eigen logo op en bepaal of je de lijst in excel of pdf wil.  

Na enkele seconden krijg je de boodschap dat je lijst wordt aangemaakt en naar 

je e-mailadres verstuurd. Afhankelijk van de grootte van de lijst en de bezetting 

van de computer, kan dit een half uur tot een uur in beslag nemen. 

 

De op die manier verkregen prijslijsten kan je als je eigen prijslijsten gebruiken. 


