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Algemeen
http://bestelsysteem.apetito.nl

Inloggen
Om toegang te krijgen tot uw klantgegevens
klikt u rechtsboven op de pagina op INLOGGEN.
Het inlogscherm verschijnt

Vul Gebruikersnaam en Wachtwoord in en klik op Login.
Als u uw wachtwoord wilt wijzigen of als u uw wachtwoord vergeten bent, klikt u op
de dienovereenkomstige opties.
Om veiligheidsredenen is in IBS een Time-Out van 10 minuten ingebouwd. Dat
betekent dat IBS zich automatisch afmeldt, als u ingelogd bent, maar gedurende 10
minuten het programma niet hebt gebruikt. Na de Time-Out kunt u zich eenvoudig
opnieuw aanmelden om uw werkzaamheden met betrekking tot de bestelling te
hervatten.

Mijn inloggegevens
(schrijf hier eventueel uw eigen gegevens op)
Gebruikersnaam
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Home
Navigeren
In de linker menukolom navigeert u naar uw persoonlijke instellingen, de bestellingen
etc.
Verder kunt u via de Homepage rechtstreeks actuele aanbiedingen bekijken, de
bestellingen bewerken of de handleiding bekijken. (NB: om de aanbiedingen te
bekijken of de bestellingen te bewerken, dient u eerst in te loggen).

Aanbiedingen
Wij bieden regelmatig maaltijden uit voorraad aan tegen een gereduceerde prijs, het
loont de moeite om het overzicht te bekijken!

Nieuwsberichten
Op gezette tijden worden op de Homepage nieuwsberichten voor u geplaatst. U kunt
het nieuwsbericht lezen, door er met de muis op te klikken.
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Instellingen
Bovenaan is het klantnummer en de naam van uw organisatie afgebeeld.

! Vul hier eenmalig uw E-mail adres in, om per E-mail een bevestiging van uw
bestellingen te ontvangen.
U kunt desgewenst ook een kopie laten verzenden naar een tweede E-mail adres
Tip: u kunt bij Cc. meerdere E-mail adressen invullen, gescheiden door een ;

Als u geen haakje plaatst bij het gebruiken van eigen maaltijdgebruikersnummers,
worden de maaltijdgebruikersnummers automatisch toegewezen (aanbevolen).
Plaats alleen een haakje als u in de bestelling gebruik wilt maken van eigen
klantnummers voor uw maaltijdgebruikers (u moet dan zelf de volgorde en de
nummering controleren).

Klik op Opslaan om uw instellingen te bewaren.

Wijzigingen in de instellingen kunt u gewoon invullen, gevolgd door Opslaan.

Uw gegevens worden meteen bewaard als u op de button Opslaan klikt, u ontvangt
daar geen aparte melding van en u kunt direct verder gaan met uw werk!

versie 1.2 - © apetito AG - mei 2016

pag. 5

Het Internet Bestel
Systeem voor organisaties

IBS

Bestellingen
Als u in de linker menukolom kiest voor het menu Bestellingen, kunt u kiezen tussen
twee Tabbladen, namelijk Overzicht en Bestelling.
Onder de Tab Overzicht verschijnt er een maaltijdgebruikers overzicht, waar u per
persoon de A la Carte bestellingen voor in kunt voeren.
Hebt u nog niet eerder maaltijdgebruikers aangemaakt? Dan is het overzicht nog
leeg en dient u de maaltijdgebruikers eerst toe te voegen.
Tip : Als u geen A la Carte maaltijden wilt bestellen, maar enkel standaarddozen, dan
laat u het overzicht uiteraard leeg.
Onder de Tab Bestelling kunt u de uiteindelijke bestelling controleren, afdrukken en
verzenden.

Overzicht
Overzicht van de maaltijdgebruikers

Tip : er passen maximaal 12 maaltijdgebruikers op een pagina, bij meer regels ziet u
onder het overzicht paginanummers en kunt u doorschakelen naar pagina 2.
Tip : Het is niet verplicht om de velden Straat, Postcode, Plaats, Route en Vlnr. in te
vullen, alleen dan wanneer deze gegevens voor u van belang zijn voor uitlevering
van de A la Carte maaltijden aan uw maaltijdgebruikers op route en op volgnummer.
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Nieuwe maaltijdgebruiker invoeren met automatische nummering

Vul de maaltijdgebruikergegevens in de onderste regel in. Klik op

Nieuwe maaltijdgebruiker invoeren met handmatige nummering
(Wijzig indien nodig eerst uw instellingen)

Vul ook het maaltijdgebruikernummer in.

Bestaande maaltijdgebruiker wijzigen
Klik op

en wijzig de gegevens. Klik op

Om te annuleren, klikt u

om de wijzigingen op te slaan.

op

Maaltijdgebruiker verwijderen
Klik op
Neem notitie van de waarschuwing die dan volgt!

Eventuele ingevoerde A la Carte bestelregels van deze maaltijdgebruiker verdwijnen
nu ook.
Let op!! De maaltijdgebruiker verdwijnt ook uit de gearchiveerde oude
bestellingen, inclusief de in het verleden bestelde A la Carteregels! Het overzicht in
de oude bestellingen verandert dus mee.
U kunt nog terug, klik daartoe op Annuleren.
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Bestelling invoeren
A la Carte bestelling
Klik op de naam van de betreffende maaltijdgebruiker.
Het invulscherm voor de A la Carte bestelling verschijnt.
Voer per regel het gewenste artikelnummer
in en bewaar de gegevens met een muisklik op

(Belangrijk !)

Als u de artikelen voor deze maaltijdgebruiker hebt ingevoerd, klikt u op
(Klaar)

.

U belandt terug in het overzicht en kunt de volgende maaltijdgebruiker kiezen.
Als u eerst nog een standaarddoos voor deze maaltijdgebruiker in wilt voeren, klikt u
op de button Selectie standaarddoos
NB: daar staat het totale overzicht van alle standaarddozen die u voor deze
bestelling eventueel al hebt ingevuld!
Tip : er passen maximaal 12 bestelregels op een pagina, bij meer regels ziet u onder
het artikeloverzicht paginanummers en kunt u doorschakelen naar pagina 2.

versie 1.2 - © apetito AG - mei 2016

pag. 8

Het Internet Bestel
Systeem voor organisaties

IBS

Speciale maaltijden onder A la Carte bestellen
Naast het standaard A la Carte assortiment kunt u ook speciale maaltijden bestellen
(bijv. uit het WinVitalis assortiment). De A la Carte maaltijden met de nummerreeks
13xxx en 19xxx kunnen door elkaar in een doos ingevoerd worden.
De maaltijden met de nummerreeks 12xxx kunnen en mogen daarmee niet gemixt
worden.
IBS geeft dan een foutmelding:

Mocht een maaltijdgebruiker zowel maaltijden uit de 19xxx reeks als ook uit de
12xxxx reeks nodig hebben, maar dan een tweede maaltijdgebruiker hiervoor aan.
Bestel in de ene doos de gewone A la Carte maaltijden en in de andere doos de
speciale maaltijden.
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Inhoud van een A la Carte doos kopiëren
U hebt de mogelijkheid om de inhoud van een A la Carte doos naar dezelfde of een
andere maaltijdgebruiker te kopiëren. Bij gelijke bestellingen scheelt dat een hoop
invoerwerk!
Selecteer in het overzicht de maaltijdgebruiker waarvan u de doos wilt kopiëren. Klik
op de maaltijdgebruiker, zodat de bestelling zich opent.
Klik op de button Doos kopiëren.

Selecteer via de pijltjes een maaltijdgebruiker op naam of nummer, en klik op Start.
Als de melding ‘De doos is gekopieerd’ verschijnt, kunt u dit venster
sluiten met de button Klaar

.

Standaarddozen bestellen
Er zijn 2 mogelijkheden om standaarddozen te bestellen:
1. Een standaarddoos kunt u bij de maaltijdgebruiker aansluitend of in plaats van een
A la Carte bestelling invoeren via de button Selectie standaarddoos. Klik op de naam
van de maaltijdgebruiker om dat bestelscherm te openen.
De op deze wijze ingevoerde doos wordt gekoppeld aan deze maaltijdgebruiker.
In het Overzicht van de maaltijdgebruikers ziet u het aantal onder de kolom Pos.
Ook op het afdrukoverzicht wordt het maaltijdgebruikersnummer bij deze doos
vermeldt.
2. U kunt ook alle benodigde standaardartikelen verzamelen en ze via de button
Selectie standaarddoos (rechtsboven het Overzicht) invoeren.
! De op deze wijze ingevoerde standaarddozen worden niet gekoppeld aan een
maaltijdgebruikersnummer.
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Weergave bestellingen in het overzicht

! In dit voorbeeld staat in de linkermarge een rood uitroeptekentje bij 1
maaltijdgebruiker. Het minimum (5) aantal A la Carte maaltijden is hier niet behaald.
Open deze regel nogmaals om het aantal aan te passen.
Onder de kolom Pos. kunt u zien of en hoeveel posities er zijn ingevoerd bij de
maaltijdgebruikers.
Dit kunnen dus A la Carte maaltijden, maar ook standaarddozen zijn, als u deze
gekoppeld heeft aan de maaltijdgebruiker (zie: Standaarddozen bestellen).

Overzicht sorteren
Klik op de naam van de kolom waarop u wilt sorteren. Klik bijv. op Nr. , Achternaam,
of op Plaats. U kunt sorteren op elk criterium.
1x of 2x klikken op hetzelfde criterium resulteert in een oplopende of aflopende
sortering.
Tip: Door te sorteren op Pos. krijgt u een overzicht op volgorde van het aantal
posities per maaltijdgebruiker. Zo is gemakkelijk te zien welke maaltijdgebruiker nog
geen bestelling of dat er bijvoorbeeld te weinig A la Carte maaltijden zijn ingevoerd.
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Bestelafwikkeling
Om uw totale bestelling te bekijken en te controleren en te verzenden, klikt u op het
tabblad Bestelling.

Foutmelding en waarschuwingen

! Als er bij 1 of meerdere maaltijdgebruikers te weinig A la Carte artikelen zijn
ingevoerd, wordt hier een foutmelding getoond. U dient dit aan te passen, alvorens te
kunnen verzenden.
! De leveringsvoorwaarden vermelden een minimale bestelwaarde op de totale
bestelling, om voor franco levering in aanmerking te komen.
Er wordt een waarschuwing getoond als u deze minimale bestelwaarde niet hebt
bereikt. U kunt er nu nog voor kiezen de bestelling aan te passen.
U dient de datum in te vullen, wanneer apetito de goederen bij u aanlevert. Kies deze
datum binnen een tijdsbestek van morgen tot uiterlijk over vier weken.
NB. houdt u hierbij wel rekening met de standaard weekdag die met u overeen is
gekomen.
Als de bestelling nog geheel leeg is, verschijnt deze foutmelding:
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Faktuurtekst opgeven
Wilt u extra informatie invoeren die op de faktuur getoond moet worden, bijvoorbeeld
een eigen inkoopnummer? Dat kunt u invoeren onder het tabblad Bestelling
verzenden.

Bestelling bekijken / afdrukken
Klik op het pictogram van de printer

versie 1.2 - © apetito AG - mei 2016

pag. 13

Het Internet Bestel
Systeem voor organisaties

IBS

Toon desgewenst de omschrijving van de A la Carte artikelen met behulp van de
functie:

Bestelling controleren
Mocht u op de bestelling nog fouten tegenkomen, dan kunt u die nu nog herstellen.
Sluit dit scherm, schakel terug naar de tab Overzicht en pas uw bestelling aan.

Bestelling verzenden
Vul de gewenste leverdatum in (NB houdt u wel rekening met de vaste bezorgdagen
die met u zijn overeengekomen!)
U kunt desgewenst uw referentie invullen in het vak Opmerking bij bestelling.
Klik vervolgens op de button Bestelling afsluiten.

Klik op OK, uw bestelling wordt naar apetito verzonden (en alle bestelregels worden
nu geleegd!)

U ontvangt een E-mail ter bevestiging en de bestelling wordt in het archief geplaatst.
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Nabestelling
Maak een nabestelling op dezelfde manier als u zojuist de gewone bestelling hebt
gemaakt. Vul bij het veld opmerkingen eventueel ‘Nabestelling’ in.

Oude bestellingen
IBS bewaart uw oude (verzonden) bestellingen in het archief.

Archief

De oude bestelling worden onder elkaar getoond, ook hier is het mogelijk de
sorteervolgorde aan te passen.
Tip : er passen maximaal 10 oude bestellingen op een pagina, bij meer regels ziet u
onder het overzicht paginanummers en kunt u doorschakelen naar pagina 2.

Oude bestelling bekijken/afdrukken
Klik op het pictogram van de printer.

Oude bestelling opnieuw gebruiken
Klik op het pictogram om te kopiëren
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Bevestig met OK en de gehele inhoud van deze bestelling wordt in de actuele
bestelling gekopieerd (mocht u daar zelf al artikelen hebben ingevoerd, dan worden
de gekopieerde bestelregels daar nog aan toegevoegd).
Tip : na het kopiëren van de oude bestelling verschijnt, indien van toepassing, een
overzicht van bijv. maaltijdgebruikers of artikelen die inmiddels niet meer actief zijn.
U kunt dat overzicht afdrukken door op het pictogram van de printer te klikken.
Vervolgens kunt u de actuele bestelling als gebruikelijk bewerken en verzenden.

Zoeken
U hebt diverse zoekmogelijkheden tot uw beschikking.

Zoeken naar maaltijdgebruikers
Zoek op naam of adres
Vul een (deel van een) naam of bijvoorbeeld adres in en klik

op

Zoek op maaltijdgebruikersnummer
Vul een maaltijdgebruikersnummer in en klik op
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Zoekopdracht opheffen
Om de zoekvelden leeg te maken klikt u
overzicht.

op

, u keert terug naar het

Zoeken naar artikelen tijdens het invoeren van een bestelling.
Zoek een A la Carte artikel

Klik

op

in de bestelregel die u in wilt vullen.

Een overzicht van de beschikbare artikelen wordt getoond. Met een muisklik kan een
artikel geselecteerd worden.
Tip: vul desgewenst een zoekterm in, in dit voorbeeld worden alle maaltijden getoond
waar mosterd in de omschrijving voorkomt.
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Zoek een standaarddoos
Klik

op

in de bestelregel die u in wilt vullen.

Bepaal eerst binnen welk assortiment u wilt zoeken.

Zoeken naar overige informatie op de site
Klik daartoe op de functie ZOEKEN helemaal rechtsboven op de pagina, vul een
zoekterm in. Klik op de button Zoeken.

versie 1.2 - © apetito AG - mei 2016

pag. 18

Het Internet Bestel
Systeem voor organisaties

IBS

FAQ (Veel gestelde vragen)
Navigeer gemakkelijk door de onderwerpen om een antwoord op uw vraag te vinden.

Contact
U kunt hier contactinformatie vinden voor uw vragen of opmerkingen.

Leveringsvoorwaarden
Een overzicht van de standaardleveringsvoorwaarden is hier opgenomen.

Time-out foutmelding
Time-out tijdens verbinding.
Als u tijdens het invoeren van de bestelling voor langere tijd het scherm zonder
enige activiteit open laat staan, treedt er een time-out op in de verbinding.
De volgende waarschuwing wordt getoond:

Sluit dan alles af en meldt u opnieuw aan bij IBS, uw gegevens worden
geactualiseerd en u kunt weer verder werken.
Tip: Controleer voor de zekerheid de laatste bestelregel die u hebt ingevoerd!
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