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Welkom op de JellyCoe B2B-website
Zou u liever uw bijbestellingen in alle rust plaatsen, buiten de normale kantooruren? Wilt u snel
en makkelijk collectiefoto's downloaden of barcodes voor uw kassasysteem? Hiervoor kan u
terecht op onze B2B-website.
Deze website is dé interactieve ontmoetingsplaats tussen u en JellyCoe. Uw
vertegenwoordiger en onze dienst klantenservice staan natuurlijk nog steeds voor u klaar.
De B2B-website dient als een aanvullend communicatiekanaal naar u toe.
Een overzicht van de mogelijkheden op de B2B-website:

Promotiemateriaal bekijken en downloaden
o Foto's (lage & hoge resolutie)
o Posters
o Logo's
o Persteksten


Raadplegen van de volledige catalogus
o Beschikbaarheid van een artikel bekijken
o Een passend artikel of alternatief voor uw klant zoeken
o Plaatsen van bijbestellingen



Downloaden van documenten
o Prijslijsten
o EAN-barcodes
o Orderbevestigingen
o Orderbevestigingen van bijbestellingen
⃰ Facturen & leveringen



Tracking van uw bestelde goederen
⃰ Wanneer kan u uw levering verwachten?
⃰ Overzicht bestelde goederen & hun locatie

(*) Nieuwe functionaliteit

... en nog veel meer
Geïnteresseerd? Eén telefoontje naar onze klantenservice (optie 2) op het nummer
09/217.00.89 volstaat om toegang te krijgen tot onze B2B-website. Als alternatieve
mogelijkheid kan u steeds een email sturen naar customerservice@jellycoe.com .
In dit beknopt overzicht presenteren we u de voornaamste functieschermen.
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Inlogscherm

Voordat u verschillende B2B pagina’s kan bekijken, dient u eerst in te loggen
door uw gebruikersnaam en paswoord in te geven die u van ons ontvangen hebt.
Om toegang te krijgen, contacteert u onze klantenservice op het nummer
09/217.00.89 (optie 2).
Verander ONMIDDELLIJK uw gekregen wachtwoord bij uw eerste bezoek aan de
B2B-site.
Bij het verliezen van de login-gegevens, kan u onze klantenservice contacteren om
uw wachtwoord te resetten.
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Media

Mogelijkheid tot het bekijken of eenvoudig downloaden van foto's in
lage & hoge resolutie. Hier vindt u ook logo’s, persteksten en het mediaplan terug.

Page |5

Catalog

Ontdek de volledige catalogus van onze merken: om snel te zoeken naar
de gewenste artikelen kunt u gebruik maken van verschillende zoek- en/of filtermethodes
(blauw gemarkeerd in bovenstaande foto).
U kan kiezen uit:
 Collectie
 Sekse
 Maat
 Thema
 Kwaliteit / stof
 Zoektermen
Het is ook mogelijk om onmiddellijk een artikelnummer in te geven, of alle artikelen te
verbergen waarvoor er geen stock meer is.
De voorraadstatus van een artikel kan u steeds afleiden uit de kleur van de respectievelijke
artikelmaat:
 Groen: In stock
 Oranje: Gelimiteerde stock (minder dan 3 stuks)
 Rood: Geen voorraad
 Geel: Komt binnenkort op voorraad.
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Na het toevoegen van een artikel wordt telkens het winkelmandje bijgewerkt. Het winkelmandje
vermeldt steeds het aantal modellen en het aantal stuks dat u reeds heeft toegevoegd en de totale
verkoopprijs (consumentenprijs !).
Vanaf nu is het ook mogelijk om te raadplegen wanneer het artikel beschikbaar wordt voor
bijbestelling. Wanneer er een sterretje (*) zichtbaar is naast ‘binnenkort’, dan betekent dit dat er
een datum tevoorschijn komt wanneer je met de muis over de tekst ‘binnenkort’ gaat.
Op de B2B site worden enkel de aanbevolen verkoopprijzen vermeld.
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Door op het winkelmandje te klikken, krijgt u een overzicht van alle
artikelen die u reeds aan uw winkelmandje heeft toegevoegd. Van hieruit kan u doorklikken op
“bestel” om de bestelling door te sturen naar JellyCoe.

Het winkelmandje gaat niet verloren wanneer u uw PC uitzet. Zo kan u artikelen
bewaren. LET WEL de artikelen worden niet gereserveerd en kunnen dus
ondertussen niet meer beschikbaar zijn.
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Documenten

In de rubriek "Documenten" kan u verschillende
soorten documenten downloaden. Deze documenten zijn gevarieerd van het ophalen van
prijslijsten tot het raadplegen van uw facturen.
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Tracking

De nieuwste interactieve mogelijkheid in onze B2B is het tracking-systeem. Hierop kan u de status
van alle bestelde goederen van het huidig seizoen bekijken. Raadplegen vanaf wanneer u het artikel
kan verwachten is maar één van de vele opties. U kan ook snel te weten komen welke artikelen
reeds geleverd zijn en welke u nog mag verwachten. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om de
respectievelijke documenten eenvoudig terug te vinden, zo kan u bijvoorbeeld met een paar acties
de gewenste leveringsbon of factuur ophalen van één bepaald artikel.
In bovenstaande foto ziet u hoe u kan filteren op bijvoorbeeld ‘Toon enkel geleverd’. Vervolgens
zullen enkel de geleverd goederen zichtbaar worden.
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Wanneer u zoekt naar één specifiek artikel kan u onder de kolomtitel ‘Artikel’ bijvoorbeeld de
zoektocht inzetten naar ‘13BDT’, waarop de pagina enkel de ‘13BDT’ artikelen zal tonen.
U kan sorteren op ‘Verwachte datum’ door éénmaal (oplopend) of tweemaal (aflopend) op de
gewenste kolomtitel te klikken.
Meer details per artikelmaat kan u bekijken door op de ‘+’ knop te drukken van de respectievelijke
lijn. Hierbij kan u alle documenten bekijken voor dit artikel.
Hou er rekening mee dat de zichtbare verwachte datum per artikel een schatting is
en dus kan veranderen tijdens het lopend seizoen.
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Profiel

Op de profielpagina kan u uw persoonlijke gegevens bekijken.
Wanneer u uw adresinformatie wenst aan te passen, kan u uw nieuwe gegevens doormailen naar
de klantenservice. U kan dit via de Contact pagina doen, ofwel via een mailtje naar
customerservice@jellycoe.com. Hou er rekening mee dat het een paar dagen kan duren vooraleer
deze wijzigingen verwerkt worden in ons systeem.
Uw wachtwoord en uw voorkeurstaal op de B2B kan u zelf aanpassen. Deze wijzigingen worden
dan ook onmiddellijk doorgevoerd.
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Soorten gebruikers
Er zijn twee soorten gebruikers:
 "Regular" (of "Full") gebruiker
 "Light" gebruiker
Beide gebruikers hebben toegang tot het private gedeelte van de site maar bij de light gebruiker
zijn er beperkingen.
De Full gebruiker heeft toegang tot de private secties "catalog" en "documenten". Deze
gebruiker kan dus bijbestellingen plaatsen en alle documenten raadplegen (zie rubriek
"Documenten"). Deze gebruiker kan ook na het plaatsen van een bijbestelling het
bestellingsoverzicht bekijken (afdrukken) met daarin de aankoopprijzen van de geplaatste
bestelling.
De Light gebruiker heeft enkel toegang tot de sectie "catalog" en kan dus een bestelling plaatsen
maar krijgt niet de mogelijkheid om het bijbestellingsdocument met de aankoopprijzen te
bekijken.
De Full gebruiker is bedoeld voor de zaakvoerder/zaakvoerster die de aankoopprijzen mag
bekijken. De Light gebruiker is bedoeld voor personeel die de aankoopprijzen niet mag bekijken.
Wanneer u uw login heeft aangevraagd krijgt u standaard een Full access login en wachtwoord
toegestuurd. Indien u dit wenst kan u ook een Light user login en wachtwoord aanvragen . Stuur
hiervoor een mailtje naar customerservice@jellycoe.com of gebruik het contact formulier op de
B2B-site.
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Tips en Tricks
U kan gemakkelijk zelf uw wachtwoord wijzigen in het tabblad “profiel”.
Het filteren van een zoekresultaat versnelt de werking van de site.
Om de afbeelding van een artikel te vergroten in de sectie "catalog", klikt u op de
gewenste afbeelding. Door ergens naast de afbeelding te klikken, maakt u dit
ongedaan.
Door een artikelnummer gedeeltelijk in te geven, krijg je vlug een overzicht van de
gekozen style in de verschillende thema's. Vb geef 'PLS' in en u krijgt een overzicht
van alle PLS artikelen. Op deze manier krijgt u onmiddellijk alternatieven indien
de gewenste maat niet meer beschikbaar is.
Door bij de optie "in voorraad" voor "ja" te kiezen, worden alle artikels getoond
waarvoor er stock beschikbaar is.
Het winkelmandje gaat niet verloren wanneer u uw PC uitzet. Zo kan u artikelen
bewaren. LET WEL de artikelen worden niet gereserveerd en kunnen dus
ondertussen niet meer beschikbaar zijn.
Op de B2B site (in de sectie "catalog") staan enkel consumenten prijzen vermeld.
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Hoofdkantoor
JellyCoe BVBA
Kaarderijstraat 69 - 9000 Gent
Tel: +32 (09) 217 00 89
Fax: +32 (09) 217 00 91
Optie 1 : receptie & administratie
Optie 2 : klantendienst
Optie 3: sales

Showroom
Overzet 14a – 9000 Gent
Tel: +32 (09) 217 00 89
Fax: +32 (09) 217 00 91
Option 3: sales

Email
Klantendienst
customerservice@jellycoe.com
Sales
sales@jellycoe.com
Boekhouding
accounting@jellycoe.com
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