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Om	  uw	  bedrijfs-‐ en persoonsgegevens zo veilig	  mogelijk te houden, vragen	  wij u	  een	  sterk
wachtwoord	  aan	  te maken. Dit wachtwoord	  vervangt uw huidige Marsival wachtwoord. Bewaart u	  
het wachtwoord	  dan	  ook goed.

U	  bent	  nu	  klaar	  en	  kunt	  in	  vervolg	  met	  uw	  emailadres	  en	  nieuwe	  wachtwoord	  inloggen.

Bestellijsten2
Op	  Marsival.be bestelt u	  middels bestellijsten. Deze bestellijsten	  zijn	  geavanceerde versies van de	  
winkelwagentjes, zoals u	  deze op	  andere websites gewend	  bent. Echter, het werken	  met bestellijsten	  
is flexibeler en veelzijdiger dan	  een standaard winkelwagentje. Marsival geeft	  u	  in	  de	  “Mijn
Marsival”-‐omgeving	  (http://shop.marsival.be/mijn-‐marsival) een duidelijk overzicht van uw
bestellijsten	  en	  geeft u	  bovendien	  de mogelijkheid	  deze eenvoudig en	  efficiënt te beheren	  en	  
bewerken.

2.1 Bestellijst	  maken
Op	  Marsival.be start	  iedere (nieuwe) klant met een “Standaard bestellijst”. Klanten	  kunnen	  dus na
inlog, direct artikelen toevoegen aan een bestellijst. Deze	  toegevoegde	  artikelen vindt u	  vervolgens
terug op	  de Standaard	  bestellijst. Daarnaast is het ook mogelijk nieuwe	  bestellijsten aan te	  maken.
Hieronder vindt u meer informatie	  over de	  standaard bestellijst en het maken van	  nieuwe	  
bestellijsten.

2.1.1 Standaard bestellijst
1. Ga	  naar	  “Mijn	  bestellijsten”	  in	  de	  “Mijn Marsival”-‐omgeving.

o Een manier om hier te geraken is op het pijltje	  naast “Mijn Marsival” bovenin	  uw
beeld	  te klikken	  en	  daar vervolgens op	  “Bestellijsten” te klikken.
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Op	  Marsival.be	  bestelt	  u	  middels	  bestellijsten.	  Deze	  bestellijsten	  zijn	  geavanceerde	  versies	  van	  de	  
winkelwagentjes,	  zoals	  u	  deze	  op	  andere	  websites	  gewend	  bent.	  Echter,	  het	  werken	  met	  bestellijsten	  
is	  flexibeler	  en	  veelzijdiger	  dan	  een	  standaard	  winkelwagentje.	  Marsival	  geeft	  u	  in	  de	  “Mijn	  
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2.1 Bestellijst	  maken	  
Op	  Marsival.be	  start	  iedere	  (nieuwe)	  klant	  met	  een	  “Standaard	  bestellijst”.	  Klanten	  kunnen	  dus	  na	  
inlog,	  direct	  artikelen	  toevoegen	  aan	  een	  bestellijst.	  Deze	  toegevoegde	  artikelen	  vindt	  u	  vervolgens	  
terug	  op	  de	  Standaard	  bestellijst.	  Daarnaast	  is	  het	  ook	  mogelijk	  nieuwe	  bestellijsten	  aan	  te	  maken.	  
Hieronder	  vindt	  u	  meer	  informatie	  over	  de	  standaard	  bestellijst	  en	  het	  maken	  van	  nieuwe	  
bestellijsten.	  

2.1.1 Standaard	  bestellijst	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  bestellijsten”	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving.	  	  

o Een	  manier	  om	  hier	  te	  geraken	  is	  op	  het	  pijltje	  naast	  “Mijn	  Marsival”	  bovenin	  uw
beeld	  te	  klikken	  en	  daar	  vervolgens	  op	  “Bestellijsten”	  te	  klikken.	  
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o U	  kunt	  ook	  op	  “Mijn	  Marsival”	  bovenin	  uw	  scherm	  klikken	  en	  vervolgens	  in	  de	  “Mijn	  
Marsival”-‐omgeving	  naar	  uw	  bestellijsten	  gaan:	  

	  

2. U	  ziet	  hier	  een	  overzicht	  van	  uw	  bestellijsten.	  	  

	  

o In	  de	  eerste	  kolom	  vindt	  u	  de	  naam	  van	  de	  bestellijst	  inclusief	  een	  ster	  (die	  aangeeft	  
dat	  deze	  bestellijst	  momenteel	  actief	  is,	  zie	  2.2.3)	  

o In	  de	  tweede	  kolom	  vindt	  u	  het	  aantal	  orderregels	  dat	  op	  deze	  bestellijst	  staat	  
o In	  de	  derde	  kolom	  vindt	  u	  de	  datum	  van	  de	  laatste	  mutatie	  op	  deze	  bestellijst	  
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o In	  de	  vierde	  kolom	  vindt	  u	  het	  totaalbedrag	  van	  de	  bestellijst	  
o Achter	  de	  vierde	  kolom	  vindt	  u	  een	  knop	  met	  daaronder	  de	  opties	  voor	  deze	  

bestellijst.	  U	  heeft	  de	  keuze	  uit	  de	  volgende	  opties:	  

	  

§ Bestellijst	  bekijken	  
§ Bestellijst	  kopiëren	  (zie	  2.2.2.1.1)	  	  
§ Artikelen	  van	  een	  andere	  bestellijst	  importeren	  (zie	  2.2.4)	  
§ De	  bestellijst	  omzetten	  naar	  een	  bestelsjabloon	  (zie	  2.2.6)	  
§ De	  bestellijst	  als	  PDF	  downloaden	  (zie	  2.2.10)	  
§ De	  bestellijst	  actief	  maken	  (zie	  2.2.3)	  
§ De	  bestellijst	  leegmaken	  (zie	  2.2.7)	  
§ De	  bestellijst	  verwijderen	  (zie	  2.2.8)	  

2.1.2 Nieuwe	  bestellijst	  maken	  
Wilt	  u	  een	  nieuwe	  bestellijst	  aanmaken?	  Dat	  kan.	  Volg	  onderstaande	  stappen.	  	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Bestellijsten”	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving	  (zie	  2.1.1).	  	  
2. Klik	  op	  “Nieuwe	  bestellijst	  maken”	  
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3. Voer	  in	  het	  scherm	  dat	  tevoorschijn	  komt	  de	  gewenste	  naam	  voor	  de	  bestellijst	  in	  en	  klik	  op	  
“Bestellijst	  aanmaken”.	  

	  

4. De	  nieuw	  aangemaakt	  bestellijst	  is	  direct	  actief	  en	  u	  kunt	  artikelen	  aan	  deze	  bestellijst	  
toevoegen	  (zie	  2.3).	  
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2.2 Bestellijsten	  beheren	  
In	  de	  nieuwe	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving	  vindt	  u	  een	  overzichtelijke	  weergave	  van	  uw	  bestellingen.	  
Hierbij	  maakt	  Marsival	  onderscheid	  in:	  Mijn	  bestellijsten,	  Verzonden	  bestellingen	  en	  Openstaande	  
orders.	  Hieronder	  wordt	  het	  inkijken,	  kopiëren,	  actief	  maken	  en	  verwijderen	  van	  bestellingen	  
besproken.	  

2.2.1 Bestellingen	  inkijken	  en	  wijzigen	  
Wilt	  u	  een	  bestelling	  inkijken?	  Kijken	  welke	  producten	  u	  in	  deze	  bestelling	  hebt	  geplaatst?	  Kijken	  
wanneer	  deze	  bestelling	  wordt	  geleverd	  en	  wat	  de	  status	  is?	  Of	  wilt	  u	  uw	  bestellingen	  controleren?	  
In	  de	  “Mijn	  Marsival”	  omgeving	  vindt	  u	  alles	  wat	  u	  nodig	  heeft.	  

2.2.1.1 Mijn	  bestellijsten	  
1. Klik	  op	  de	  naam	  van	  een	  bestellijst	  onder	  “Mijn	  bestellijsten”	  (zie	  2.1.1)	  om:	  	  

o Te	  zien	  welke	  artikelen	  op	  deze	  bestellijst	  staan	  
o Uw	  korting	  per	  artikel	  te	  bekijken	  
o Het	  totaalbedrag	  van	  de	  bestellijst	  te	  zien	  
o Aantallen	  per	  artikel	  op	  de	  bestellijst	  te	  wijzigen	  
o Artikelen	  van	  de	  bestellijst	  te	  verwijderen	  
o De	  naam	  van	  de	  bestellijst	  te	  wijzigen	  
o De	  bestelling	  te	  kopiëren	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst	  
o De	  bestellijst	  in	  PDF	  te	  downloaden	  
o De	  bestellijst	  te	  plaatsen	  
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2. Klik	  in	  het	  “Mijn	  bestellijsten”	  overzicht	  op	  het	  tandwiel	  achter	  de	  bestellijst	  om:	  
§ Bestellijst	  bekijken	  
§ Bestellijst	  kopiëren	  (zie	  2.2.2.1.1)	  	  
§ Artikelen	  van	  een	  andere	  bestellijst	  importeren	  (zie	  2.2.4)	  
§ De	  bestellijst	  omzetten	  naar	  een	  bestelsjabloon	  (zie	  2.2.6)	  
§ De	  bestellijst	  als	  PDF	  downloaden	  (zie	  2.2.10)	  
§ De	  bestellijst	  actief	  maken	  (zie	  2.2.3)	  
§ De	  bestellijst	  leegmaken	  (zie	  2.2.7)	  
§ De	  bestellijst	  verwijderen	  (zie	  2.2.8)	  

	  

3. Om	  te	  lezen	  hoe	  u	  één	  of	  meerdere	  bestellingen	  tegelijk	  plaatst,	  kijk	  in	  paragraaf	  2.6.3.	  

2.2.1.2 Verzonden	  bestellingen	  
Zodra	  u	  een	  bestelling	  hebt	  geplaatst,	  verschijnt	  deze	  onder	  “Verzonden	  bestellingen”.	  Hier	  treft	  u	  
een	  overzicht	  van	  de	  door	  u	  verzonden	  bestellingen.	  	  
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N.B.	  Indien	  u	  autorisator	  bent	  (zie	  5)	  ziet	  u	  hier	  ook	  uw	  geautoriseerde	  bestellingen.	  Dat	  wil	  zeggen	  
de	  bestellijsten	  die	  u	  als	  autorisator	  hebt	  goedgekeurd.	  	  

1. Klik	  op	  het	  tandwiel	  achter	  de	  verzonden	  bestelling	  om:	  
o De	  verzonden	  bestelling	  te	  kopiëren	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst	  (zie	  2.2.2.2).	  
o De	  artikelen	  op	  de	  verzonden	  bestelling	  te	  exporteren	  naar	  een	  andere	  bestellijst	  (zie	  

2.2.5)	  
o De	  verzonden	  bestelling	  als	  PDF	  te	  downloaden.	  
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2. Klik	  op	  de	  naam	  van	  de	  bestellijst	  om	  de	  verzonden	  bestelling	  in	  te	  kijken.	  Middels	  een	  klik	  
op	  het	  ‘i’tje	  wordt	  meer	  informatie	  over	  de	  bestelde	  producten	  getoond.	  

	  

2.2.1.3 Openstaande	  bestellingen	  
Hieronder	  tonen	  wij	  u	  de	  orderregels	  die	  wij	  nog	  voor	  u	  open	  hebben	  staan.	  Hier	  vindt	  u	  evt.	  
backorders,	  artikelen	  die	  in	  herdruk	  zijn	  of	  de	  artikelen	  waarvan	  u	  heeft	  aangegeven	  dat	  u	  ze	  op	  een	  
later	  tijdstip	  wenst	  te	  ontvangen.	  U	  kunt	  op	  het	  ‘i’tje	  klikken	  voor	  meer	  informatie	  over	  het	  
desbetreffende	  product.	  
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2.2.2 Bestellijst	  kopiëren	  
Naast	  het	  inkijken	  van	  bestellingen	  kunt	  u	  ook	  bestellingen	  kopiëren	  en	  als	  nieuwe	  bestellijst	  openen.	  
Handig	  als	  u	  vaak	  een	  vaste	  bestellijst	  hanteert	  en	  deze	  periodiek	  wil	  plaatsen.	  Een	  bestellijst	  
kopiëren	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst	  kan	  bij	  ´Mijn	  bestellijsten´	  en	  ´Verzonden	  bestellingen´	  en	  
‘Facturen’.	  Voor	  het	  kopiëren	  van	  een	  factuur	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst,	  zie	  3.2.	  	  	  

2.2.2.1 Mijn	  bestellijsten	  kopiëren	  	  
Wilt	  u	  een	  bestaande	  bestellijst	  kopiëren	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst?	  Dat	  kan	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”	  
omgeving	  op	  2	  manieren.	  Via	  het	  tandwieltje	  in	  het	  bestellijsten	  overzicht	  en	  via	  de	  bestellijst	  
detailpagina.	  

2.2.2.1.1 Via	  het	  tandwieltje	  in	  het	  bestellijsten	  overzicht	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  vervolgens	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  vindt	  hier	  een	  overzicht	  

van	  uw	  bestellijsten.	  	  
2. Klik	  achter	  de	  bestellijst	  die	  u	  wilt	  kopiëren	  op	  het	  tandwieltje	  en	  kies	  “Kopie	  maken”	  
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3. Vul	  in	  het	  scherm	  dat	  nu	  geopend	  wordt	  de	  gewenste	  naam	  van	  de	  nieuwe	  bestellijst	  in.	  Kies	  
vervolgens	  naar	  welke	  gebruiker	  u	  de	  bestellijst	  wilt	  kopiëren.	  Dat	  kan	  naar	  uzelf,	  maar	  u	  
kunt	  ook	  uw	  bestellijst	  kopiëren	  naar	  een	  collega.	  Selecteer	  de	  collega	  in	  het	  drop	  down	  
menu	  dat	  u	  achter	  ‘Kopiëren	  naar	  gebruiker’	  vindt.	  Klik	  vervolgens	  op	  “Bestellijst	  kopiëren”.	  

	  

4. De	  gekopieerde	  bestellijst	  is	  nu	  beschikbaar.	  Klik	  op	  de	  naam	  van	  de	  bestellijst	  om	  deze	  te	  
bekijken/wijzigen	  (zie	  2.2.1).	  Een	  gekopieerde	  bestellijst	  is	  vervolgens	  direct	  actief.	  

2.2.2.1.2 Via	  de	  bestellijst	  detail	  pagina	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  vindt	  hier	  een	  overzicht	  van	  de	  

bestellijsten.	  
2. Klik	  op	  de	  titel	  van	  de	  bestellijst	  die	  u	  wilt	  kopiëren.	  
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3. Onderaan	  de	  bestellijst	  die	  dan	  geopend	  wordt	  vindt	  u	  de	  knop:	  “Kopie	  maken”.	  Klik	  daarop.	  

	  

4. Doorloop	  vervolgens	  de	  stappen	  zoals	  onder	  2.2.2.1.1	  beschreven.	  
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2.2.2.2 Verzonden	  bestellingen	  kopiëren	  	  
Zodra	  een	  bestellijst	  is	  geplaatst	  als	  bestelling,	  verschijnt	  deze	  onder	  uw	  “Verzonden	  bestellingen”.	  U	  
kunt	  ook	  een	  verzonden	  bestelling	  kopiëren	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst.	  Handig	  als	  een	  u	  recent	  
geplaatste	  bestelling	  opnieuw	  wilt	  plaatsen.	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Verzonden	  bestellingen”.	  Hier	  treft	  u	  een	  overzicht	  van	  
de	  verzonden	  bestellingen.	  

2. Klik	  achter	  de	  verzonden	  bestelling	  die	  u	  wilt	  kopiëren	  op	  het	  tandwieltje	  en	  selecteer:	  
“Kopie	  maken”	  

	  

3. Vul	  vervolgens	  de	  naam	  in	  zoals	  u	  kopie	  bestellijst	  wilt	  noemen.	  Kies	  vervolgens	  naar	  welke	  
gebruiker	  u	  de	  bestellijst	  wilt	  kopiëren.	  Dat	  kan	  naar	  uzelf,	  maar	  u	  kunt	  ook	  uw	  bestellijst	  
kopiëren	  naar	  een	  collega.	  Selecteer	  de	  collega	  in	  het	  drop	  down	  menu	  dat	  u	  achter	  
‘Kopiëren	  naar	  gebruiker’	  vindt.	  Klik	  vervolgens	  op	  “Bestellijst	  kopiëren”.	  	  
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4. Vervolgens	  staat	  onder	  “Mijn	  Marsival”	  >	  “Mijn	  bestellijsten”	  de	  gekopieerde	  bestellijst	  
actief	  voor	  u	  klaar.	  

2.2.3 Bestellijst	  actief	  maken	  
Wanneer	  u	  met	  meerdere	  bestellijsten	  werkt,	  dient	  u	  aan	  te	  geven	  welke	  bestellijst	  op	  dat	  moment	  
actief	  is.	  Wanneer	  u	  in	  de	  Marsival	  webshop	  artikelen	  aan	  een	  bestellijst	  toevoegt	  (zonder	  daarbij	  
een	  bestellijst	  aan	  te	  wijzen)	  worden	  de	  artikelen	  toegevoegd	  aan	  de	  actieve	  bestellijst.	  U	  herkent	  de	  
actieve	  bestellijst	  door	  het	  sterretje	  achter	  de	  titel	  in	  “Mijn	  Marsival”	  >	  “Mijn	  bestellijsten”.	  
Bovendien	  ziet	  u	  na	  een	  klik	  op	  het	  winkelwagentje	  boven	  in	  beeld	  welke	  bestellijst	  actief	  is.	  	  
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Wilt	  u	  een	  andere	  bestellijst	  actief	  maken?	  Volg	  dan	  onderstaande	  stappen.	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  Hier	  treft	  u	  een	  overzicht	  van	  uw	  
bestellijsten.	  	  

2. Klik	  achter	  de	  bestellijst	  die	  u	  actief	  wilt	  op	  het	  tandwieltje	  en	  vervolgens	  op	  “Actief	  maken”.	  

	  

3. U	  ziet	  nu	  dat	  het	  sterretje	  achter	  de	  zojuist	  gekozen	  bestellijst	  staat.	  Deze	  bestellijst	  is	  nu	  
actief.	  

2.2.4 Artikelen	  van	  een	  andere	  bestellijst	  importeren	  
Wilt	  u	  2	  bestellijsten	  samenvoegen	  tot	  1	  bestellijst?	  Dan	  is	  de	  importeer/exporteer	  functie	  in	  de	  
Marsival	  webshop	  de	  oplossing	  voor	  u.	  	  
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1. Klik	  achter	  de	  bestellijst	  waar	  u	  artikelen	  aan	  wilt	  toevoegen	  op	  het	  tandwieltje	  en	  kies	  
“Importeren”.	  

	  

2. Kies	  vervolgens	  in	  de	  pop-‐up	  die	  wordt	  geopend	  de	  bestellijst	  waarvan	  u	  de	  artikelen	  wilt	  
importeren.	  Klik	  vervolgens	  op	  “Artikelen	  importeren”.	  

	  

3. De	  artikelen	  van	  de	  bestellijst	  die	  u	  in	  het	  drop	  down	  menu	  selecteert	  worden	  	  nu	  bij	  in	  de	  
eerder	  gekozen	  bestellijst	  geladen.	  	  

2.2.5 Artikelen	  naar	  een	  andere	  bestellijst	  exporteren	  
Wilt	  u	  de	  artikelen	  van	  een	  eerder	  verzonden	  bestelling	  en/of	  factuur	  toevoegen	  aan	  een	  lopende	  
bestellijst.	  Dat	  kan	  met	  de	  “Exporteren”	  functie.	  	  
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2.2.5.1 Artikelen	  uit	  een	  verzonden	  bestellijst	  exporteren	  naar	  een	  lopende	  bestellijst	  
1. Ga	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”	  omgeving	  naar	  de	  “Verzonden	  bestellingen”.	  
2. Klik	  achter	  de	  verzonden	  bestelling,	  waarvan	  u	  de	  artikelen	  wilt	  exporteren	  op	  het	  

tandwieltje.	  
3. Kies	  “Exporteren”	  

	  

4. Kies	  in	  de	  pop	  up	  die	  wordt	  geopend	  de	  bestellijst	  waaraan	  u	  de	  artikelen	  wilt	  toevoegen	  en	  
klik	  op	  “Artikelen	  exporteren”.	  

	  

5. De	  artikelen	  van	  de	  verzonden	  bestelling	  staan	  nu	  bij	  in	  gekozen	  de	  lopende	  bestellijst.	  
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2.2.5.2 Artikelen	  uit	  een	  factuur	  exporteren	  naar	  een	  lopende	  bestellijst	  
1. Ga	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”	  omgeving	  naar	  “Facturen”	  (zie	  3)	  
2. Klik	  op	  het	  factuurnummer	  van	  de	  factuur	  waarvan	  u	  de	  artikelen	  wilt	  exporteren	  naar	  een	  

lopende	  bestellijst.	  

	  

3. Klik	  op	  “Exporteren”.	  

	  

4. Kies	  in	  de	  pop	  up	  die	  wordt	  geopend	  de	  bestellijst	  waaraan	  u	  de	  artikelen	  wilt	  toevoegen	  en	  
klik	  op	  “Artikelen	  exporteren”.	  
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5. De	  artikelen	  van	  de	  factuur	  staan	  nu	  bij	  in	  gekozen	  de	  lopende	  bestellijst	  

2.2.6 Een	  bestellijst	  bewaren	  als	  bestelsjabloon	  
Bestelt	  u	  vaak	  dezelfde	  artikelen?	  Sla	  uw	  bestellijst	  dan	  op	  als	  sjabloon.	  	  

1. Klik	  hiervoor	  achter	  de	  bestellijst	  die	  u	  wilt	  opslaan	  als	  sjabloon	  op	  het	  tandwieltje.	  Selecteer	  
daar	  “Sjabloon	  maken”.	  

	  

2. Geef	  het	  bestelsjabloon	  een	  herkenbare	  naam	  en	  sla	  het	  sjabloon	  op	  door	  op	  de	  “Bestel	  
sjabloon	  opslaan”	  knop	  te	  drukken.	  
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3. U	  vindt	  het	  sjabloon	  terug	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”	  omgeving	  onder	  “Bestelsjablonen”.	  

2.2.7 Een	  bestellijst	  leegmaken	  
Wilt	  u	  een	  bestellijst	  leegmaken,	  maar	  niet	  één	  voor	  één	  alle	  artikelen	  moeten	  verwijderen.	  Kies	  dan	  
de	  optie	  “Bestellijst	  leegmaken”.	  Deze	  vindt	  u	  achter	  het	  tandwieltje	  in	  het	  “Mijn	  bestellijsten	  
overzicht”.	  

	  

U	  kunt	  ook	  op	  de	  titel	  van	  de	  bestellijst	  klikken	  en	  vervolgens	  onder	  de	  bestellijst	  op	  “Lijst	  
leegmaken”	  klikken	  om	  de	  lijst	  te	  legen.	  
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2.2.8 Bestellijst	  verwijderen	  
Wilt	  u	  een	  bestellijst	  verwijderen?	  Omdat	  u	  deze	  bijvoorbeeld	  niet	  meer	  gebruikt?	  Dat	  kan.	  Hiermee	  
houdt	  u	  uw	  bestellijstenoverzicht	  schoon	  en	  overzichtelijk.	  Volg	  onderstaande	  stappen.	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  treft	  hier	  een	  overzicht	  van	  uw	  
bestellijsten.	  

2. Zoek	  de	  bestellijst	  die	  u	  wilt	  verwijderen.	  Klik	  achter	  de	  betreffende	  bestellijst	  op	  het	  
tandwieltje	  en	  kies	  “Verwijderen”.	  
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3. Bevestig	  vervolgens	  uw	  verwijderverzoek	  door	  op	  “Bestellijst	  verwijderen”	  te	  klikken	  en	  de	  
bestellijst	  is	  verwijderd.	  

	  

2.2.9 Naam	  van	  een	  bestellijst	  wijzigen	  
Wilt	  u	  de	  naam	  van	  een	  bestellijst	  wijzigen.	  Dat	  kan	  (met	  uitzondering	  van	  de	  Standaardlijst,	  als	  u	  
deze	  van	  naam	  wilt	  wijzigen	  dient	  u	  hier	  een	  kopie	  van	  te	  maken	  en	  dan	  de	  naam	  te	  wijzigen).	  Volg	  
onderstaande	  stappen.	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  treft	  hier	  het	  overzicht	  van	  uw	  
bestellijsten.	  

2. Klik	  op	  de	  titel	  van	  de	  bestellijst	  die	  u	  wilt	  wijzigen.	  
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3. Klik	  vervolgens	  rechtsboven	  de	  bestellijst	  op	  “Naam	  wijzigen”.	  

	  

4. Geef	  in	  het	  scherm	  dat	  geopend	  wordt	  de	  nieuwe	  naam	  van	  de	  bestellijst	  in	  en	  klik	  op	  “Naam	  
wijzigen”.	  De	  naam	  is	  nu	  gewijzigd.	  U	  vindt	  deze	  terug	  onder	  “Mijn	  Marsival”	  >	  “Mijn	  
bestellijsten”.	  
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2.2.10 Een	  PDF	  versie	  downloaden	  
U	  kunt	  een	  PDF	  versie	  van	  uw	  bestellijst	  of	  verzonden	  bestelling	  downloaden.	  Lees	  hieronder	  hoe.	  

2.2.10.1 Een	  PDF	  versie	  van	  een	  bestellijst	  downloaden	  
Dat	  kan	  op	  2	  manieren.	  Via	  het	  tandwieltje	  in	  het	  “Mijn	  bestellijsten”	  overzicht.	  Of	  via	  de	  bestellijst	  
detail	  pagina.	  

2.2.10.1.1 Een	  PDF	  versie	  van	  een	  bestellijst	  downloaden	  via	  het	  tandwieltje	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  treft	  hier	  het	  overzicht	  van	  uw	  

bestellijsten.	  
2. Klik	  op	  het	  tandwieltje	  achter	  de	  bestellijst,	  waarvan	  u	  de	  PDF	  wilt	  downloaden.	  Kies	  

vervolgens	  “Download	  PDF”.	  



33	  
Handleiding	  Marsival.be	  

	  

	  

3. De	  PDF	  wordt	  nu	  gedownload.	  

2.2.10.1.2 Een	  PDF	  versie	  downloaden	  via	  de	  bestellijst	  detail	  pagina	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  vindt	  hier	  een	  overzicht	  van	  de	  

bestellijsten.	  
2. Klik	  op	  de	  titel	  van	  de	  bestellijst	  die	  u	  wilt	  downloaden	  in	  PDF.	  

	  

3. Onderaan	  de	  bestellijst	  die	  dan	  geopend	  wordt	  vindt	  u	  de	  knop:	  “Download	  PDF”.	  Klik	  
daarop.	  
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4. De	  PDF	  wordt	  nu	  gedownload.	  

2.3 Artikelen	  aan	  een	  bestellijst	  toevoegen	  
Een	  klant	  kan	  op	  de	  nieuwe	  website	  op	  verschillende	  manieren	  artikelen	  toevoegen	  aan	  zijn	  
bestellijst.	  Via	  de	  sitenavigatie,	  via	  een	  Bestelsjabloon	  en	  via	  de	  Snelinvoer.	  

2.3.1 Via	  site	  navigatie	  
De	  navigatie	  op	  Marsival.be	  is	  gewijzigd.	  Het	  is	  nu	  mogelijk	  om	  op	  verschillende	  manieren	  artikelen	  
toe	  te	  voegen	  aan	  de	  bestellijst:	  via	  de	  productsliders,	  de	  zoekresultaten,	  de	  productoverzichten	  en	  
de	  productdetail	  pagina.	  Hieronder	  staan	  deze	  manieren	  uitgelegd.	  

2.3.1.1 Vanuit	  productsliders	  
Op	  de	  verschillende	  pagina’s	  in	  de	  website	  zijn	  productsliders	  geplaatst.	  Dit	  zijn	  blokken	  waarin	  
artikelen	  staan	  uitgelicht.	  Deze	  vind	  je	  bijvoorbeeld	  op	  de	  Home	  page,	  op	  de	  landingspagina’s	  voor	  
Kinderopvang,	  Primair	  Onderwijs,	  etc.	  en	  op	  de	  etalage	  pagina’s	  (bijvoorbeeld	  Voortgezet	  onderwijs	  
>	  Creatief).	  Daarnaast	  zijn	  productsliders	  ook	  vaak	  toegevoegd	  op	  content	  pagina’s.	  Denk	  aan	  een	  
slider	  met	  uitgelichte	  Kids-‐F	  producten	  op	  de	  pagina	  over	  Kids-‐F.	  Zie	  hieronder	  een	  voorbeeld	  van	  
zo’n	  slider.	  	  
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Wanneer	  een	  klant	  ingelogd	  is	  en	  met	  zijn	  muis	  over	  een	  product	  in	  de	  slider	  beweegt,	  verschijnt	  er	  
een	  bestelknop.	  Hierin	  kunnen	  aantallen	  worden	  ingegeven	  en	  kan	  het	  artikel	  besteld	  worden.	  Deze	  
functie	  werkt	  alleen	  met	  een	  muis,	  dus	  niet	  op	  tablet	  en/of	  telefoon.	  

De	  teller	  staat	  standaard	  op	  1,	  maar	  u	  kunt	  de	  aantallen	  aanpassen.	  Wanneer	  u	  vervolgens	  op	  het	  
winkelwagentje	  klikt,	  wordt	  het	  ingegeven	  aantal	  van	  dit	  artikel	  toegevoegd	  aan	  uw	  actieve	  
bestellijst.	  Wanneer	  u	  op	  het	  pijltje	  naast	  het	  winkelwagentje	  klikt,	  kunt	  u	  zelf	  bepalen	  aan	  welke	  
bestellijst	  u	  de	  aantallen	  van	  dit	  artikel	  toevoegt.	  
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2.3.1.2 Vanuit	  de	  zoekresultaten	  
De	  zoekfunctie	  van	  de	  nieuwe	  website	  is	  sterk	  verbeterd	  (zie	  hiervoor	  6.1).	  Na	  het	  ingeven	  van	  een	  
zoekterm	  kan	  de	  klant	  vanuit	  de	  zoekresultaten	  op	  dezelfde	  manier	  als	  bij	  de	  productslider	  artikelen	  
toevoegen	  aan	  de	  bestellijst	  (zie	  2.3.1.1).	  Zie	  hieronder:	  

	  

2.3.1.3 Via	  de	  productoverzichten	  
De	  navigatie	  op	  de	  website	  is	  veranderd.	  De	  indeling	  is	  als	  volgt:	  Homepagina	  (Alles,	  Basisonderwijs,	  
Kinderopvang)	  >	  Etalagepagina	  (bijvoorbeeld	  Basisonderwijs	  >	  Bewegen)	  >	  Shop	  pagina’s	  
(bijvoorbeeld	  Basisonderwijs	  >	  Bewegen	  >	  Rijdend	  materiaal).	  

De	  shop	  pagina’s	  zijn	  voorzien	  van	  nieuwe	  functionaliteiten.	  Zie	  bijvoorbeeld	  de	  filters	  links	  op	  de	  
pagina.	  Daarnaast	  is	  het	  mogelijk	  op	  de	  shop	  pagina’s	  om	  de	  producten	  op	  verschillende	  wijzen	  te	  
tonen.	  Er	  is	  een	  lijstweergave	  alleen	  tekst,	  lijstweergave	  met	  beeld	  en	  een	  raster	  weergave.	  Zie	  
hieronder.	  Standaard	  staat	  de	  website	  op	  de	  rasterweergave	  (zie	  onder	  rechts).	  De	  overige	  
weergaven	  zijn	  middels	  de	  knoppen	  naast	  “Weergave”	  te	  activeren.	  
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Zoals	  u	  kunt	  zien	  is	  hier	  ook	  het	  productoverzicht	  te	  sorteren	  op	  titel,	  artikelnummer	  en	  prijs.	  	  

	  

2.3.1.3.1 Artikelen	  toevoegen	  aan	  bestellijst	  vanuit	  de	  rasterweergave	  
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De	  site	  staat	  standaard	  ingesteld	  op	  de	  rasterweergave.	  U	  kunt	  artikelen	  toevoegen	  aan	  uw	  
bestellijsten	  zoals	  dat	  in	  2.3.1.1	  staat	  beschreven.	  

2.3.1.3.2 Artikelen	  toevoegen	  aan	  bestellijst	  vanuit	  de	  lijstweergave	  (groot)	  
Om	  de	  lijstweergave	  (groot)	  te	  selecteren	  klikt	  u	  op	  het	  middelste	  pictogram	  naast	  “Weergave”	  
bovenaan	  het	  productoverzicht.	  Bestellen	  kan	  via	  het	  mouse-‐over	  winkelwagentje,	  zoals	  omschreven	  
onder	  2.3.1.1.	  	  
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2.3.1.3.3 Artikelen	  toevoegen	  aan	  bestellijst	  vanuit	  de	  lijstweergave	  (klein)	  

	  

Om	  de	  lijstweergave	  (klein)	  te	  selecteren	  klikt	  u	  op	  het	  linker	  pictogram	  naast	  “Weergave”	  bovenaan	  
het	  productoverzicht.	  Bestellen	  kan	  door	  de	  aantallen	  in	  te	  vullen	  in	  de	  invoervelden	  achter	  de	  
artikeltitels.	  Middels	  een	  Tab	  gaat	  u	  van	  het	  ene	  invoerveld	  naar	  de	  volgende.	  	  

Toevoegen	  aan	  de	  bestellijst	  kan	  door	  onderaan	  het	  productoverzicht	  op	  “Voeg	  toe	  aan	  bestellijst”	  te	  
klikken.	  
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Een	  klik	  op	  “Voeg	  toe	  aan	  bestellijst”	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  ingevoerde	  aantallen	  worden	  toegevoegd	  
aan	  de	  actieve	  bestellijst.	  Door	  op	  het	  pijltje	  aan	  de	  rechterzijde	  van	  de	  knop	  te	  klikken	  kunt	  u	  de	  
ingevoerde	  aantallen	  toevoegen	  aan	  de	  overige	  bestellijsten.	  

	  

2.3.1.4 Via	  de	  productdetail	  pagina	  
Uiteraard	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  vanaf	  de	  product	  detailpagina	  te	  bestellen.	  Dat	  kan	  op	  twee	  
manieren.	  Allereerst	  voor	  het	  product	  dat	  op	  de	  detailpagina	  staat	  weergegeven:	  Zie	  hieronder.	  

	  

Daarnaast	  kunnen	  artikelen	  ook	  onderdeel	  uitmaken	  van	  een	  productfamilie.	  Die	  productfamilies	  
vindt	  onder	  de	  artikelen	  die	  deel	  uitmaken	  van	  de	  productfamilie.	  Heel	  handig	  om	  methoden	  per	  
jaargroep	  te	  bestellen,	  of	  meerdere	  kleuren	  verf/papier.	  U	  klapt	  simpelweg	  de	  productfamilie	  die	  u	  
wilt	  bestellen	  open,	  vult	  de	  invoervelden	  achter	  de	  artikelen	  in	  en	  drukt	  onder	  aan	  de	  pagina	  op	  
“Voeg	  toe	  aan	  bestellijst”.	  Zie	  onder.	  
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2.3.2 Artikelen	  toevoegen	  aan	  bestellijst	  via	  een	  Bestelsjabloon	  
Bestelt	  u	  vaak	  dezelfde	  artikelen?	  Sla	  uw	  bestellijst	  dan	  op	  als	  sjabloon.	  Geef	  de	  bestellijst	  een	  
herkenbare	  naam	  en	  sla	  het	  sjabloon	  op.	  U	  kunt	  dan	  in	  vervolg	  eenvoudig	  dit	  sjabloon	  omzetten	  naar	  
een	  nieuwe	  bestellijst.	  U	  vindt	  de	  sjablonen	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”	  omgeving	  onder	  “Bestelsjablonen”.	  

Om	  een	  bestelsjabloon	  om	  te	  zetten	  naar	  een	  bestellijst	  klikt	  u	  op	  het	  tandwieltje	  achter	  de	  titel	  van	  
de	  bestellijst	  en	  kiest	  u	  “Bestellijst	  maken”.	  
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In	  het	  scherm	  dat	  nu	  opent	  geeft	  u	  aan	  welke	  naam	  de	  nieuwe	  bestellijst	  moet	  krijgen.	  Klik	  
vervolgens	  op	  “Bestellijst	  maken”.	  U	  vindt	  de	  bestellijst	  terug	  in	  uw	  “Mijn	  bestellijsten”	  overzicht.	  

	  

2.3.3 Artikelen	  toevoegen	  aan	  bestellijst	  via	  Snelinvoer	  
De	  nieuwe	  website	  werkt	  met	  een	  vernieuwde	  “Snelinvoer”.	  Deze	  is	  alleen	  zichtbaar	  na	  inlog.	  De	  
knop	  bevindt	  zich	  naast	  de	  zoekbalk	  bovenin	  uw	  beeld.	  De	  snelinvoer	  is	  handig	  als	  u	  op	  de	  hoogte	  
bent	  van	  de	  Marsival	  artikelnummers	  en	  deze	  snel	  aan	  een	  bestellijst	  wilt	  toevoegen.	  
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Voor	  het	  invoeren	  van	  bestellingen	  via	  de	  Snelinvoer	  is	  alleen	  de	  enterknop	  nodig.	  De	  muis	  is	  niet	  
nodig.	  Doorloop	  de	  onderstaande	  stappen:	  

1. Vul	  naast	  “Artikelnummer”	  het	  Marsival	  artikelnummer	  
a. Wanneer	  het	  artikelnummer	  begint	  met	  een	  of	  meerdere	  nullen,	  dan	  mag	  u	  deze	  

weglaten.	  U	  kunt	  ze	  ook	  met	  nullen	  invoeren.	  
b. Gelieve	  de	  artikelnummers	  zonder	  punten	  in	  te	  voeren.	  

2. Druk	  vervolgens	  op	  enter.	  U	  ziet	  nu	  het	  door	  u	  ingevoerde	  product.	  
3. Geef	  de	  aantallen	  in	  en	  druk	  weer	  op	  enter.	  Het	  artikel	  is	  nu	  toegevoegd	  aan	  uw	  actieve	  

bestellijst.	  
a. Wilt	  u	  aan	  een	  andere	  bestellijst	  toevoegen?	  Maak	  deze	  lijst	  dan	  eerst	  actief	  (zie	  

2.2.3)	  
4. U	  kunt	  nu	  het	  volgende	  artikelnummer	  invoeren	  en	  de	  stappen	  herhalen.	  



44	  
Handleiding	  Marsival.be	  

	  

	  

2.4 Aantallen	  van	  een	  artikel	  op	  een	  bestellijst	  wijzigen	  
Wilt	  u	  de	  ingevoerde	  aantallen	  op	  een	  bestellijst	  wijzigen?	  Dat	  kan	  op	  twee	  manieren.	  Via	  het	  
winkelwagentje	  boven	  in	  uw	  beeld	  voor	  de	  3	  meest	  recent	  toegevoegde	  artikelen,	  of	  via	  “Mijn	  
bestellijsten”	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”	  omgeving.	  

2.4.1 Artikelaantallen	  wijzigen	  via	  het	  winkelwagentje	  
De	  3	  meest	  recente	  toegevoegde	  artikelen	  aan	  de	  bestellijst	  staan	  vermeld	  in	  het	  winkelmandje	  
rechtsboven	  in	  beeld.	  U	  kunt	  de	  aantallen	  van	  artikelen	  verwijderen	  door	  de	  aantallen	  in	  het	  
invulveld	  voor	  het	  artikel	  te	  wijzigen.	  
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2.4.2 Artikelaantallen	  wijzigen	  via	  “Mijn	  bestellijsten”	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  vindt	  hier	  een	  overzicht	  van	  uw	  

bestellijsten.	  
2. Klik	  op	  de	  titel	  van	  de	  bestellijst	  waarvan	  u	  artikelaantallen	  wilt	  wijzigen.	  
3. Achter	  de	  artikelen	  staan	  invulvelden	  met	  daarin	  de	  huidige	  aantallen.	  Hierin	  kunt	  u	  

eenvoudig	  de	  aantallen	  aanpassen.	  Zodra	  u	  ze	  invoert	  worden	  de	  bedragen	  op	  de	  bestellijst	  
automatisch	  bijgewerkt.	  U	  hoeft	  niet	  op	  te	  slaan,	  dit	  gaat	  vanzelf.	  

	  

2.5 Artikelen	  van	  een	  bestellijst	  verwijderen	  
Hebt	  u	  het	  verkeerde	  artikel	  in	  uw	  bestellijst	  geplaatst,	  of	  wilt	  u	  van	  een	  bestaande	  bestellijst	  
artikelen	  verwijderen?	  Dat	  kan	  op	  meerdere	  manieren.	  Via	  het	  winkelwagentje	  bovenin	  uw	  beeld	  of	  
via	  “Mijn	  bestellijsten”	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”	  omgeving.	  

2.5.1 Artikelen	  verwijderen	  via	  het	  winkelwagentje	  
De	  3	  meest	  recente	  toegevoegde	  artikelen	  aan	  de	  bestellijst	  staan	  vernoemd	  in	  het	  winkelmandje	  
rechtsboven	  in	  beeld.	  U	  kunt	  deze	  3	  artikelen	  verwijderen	  door	  op	  het	  prullenbakje	  achter	  het	  artikel	  
te	  klikken.	  
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Bevestig	  vervolgens	  uw	  verwijder	  verzoek	  en	  het	  artikel	  is	  van	  uw	  bestellijst	  verwijderd.	  

2.5.2 Artikelen	  verwijderen	  via	  “Mijn	  bestellijsten”	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  vindt	  hier	  een	  overzicht	  van	  uw	  

bestellijsten.	  
2. Klik	  op	  de	  titel	  van	  de	  bestellijst	  waarvan	  u	  artikelen	  wilt	  verwijderen.	  

a. U	  kunt	  ook	  het	  aantal	  in	  het	  invoerveld	  op	  ‘0’	  zetten.	  
3. Achter	  de	  artikelen	  staan	  prullenbakjes.	  Klik	  op	  het	  prullenbakje	  om	  het	  artikel	  te	  

verwijderen.	  
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4. Bevestig	  vervolgens	  uw	  verwijder	  verzoek	  en	  het	  artikel	  is	  van	  de	  bestellijst	  verwijderd.	  

2.6 Bestelling	  plaatsen	  voor	  zakelijke	  klanten	  
Is	  uw	  bestellijst	  gereed	  om	  als	  bestelling	  geplaatst	  te	  worden?	  In	  de	  “Mijn	  Marsival”	  omgeving	  is	  het	  
plaatsen	  van	  een	  bestelling	  voor	  zakelijk	  klanten	  zeer	  eenvoudig.	  Zakelijke	  klanten	  kunnen	  bij	  
Marsival	  op	  rekening	  kopen.	  Lees	  hieronder	  hoe	  een	  bestelling	  door	  zakelijke	  klanten	  geplaatst	  kan	  
worden.	  

2.6.1 Een	  bestelling	  plaatsen	  via	  het	  winkelmandje	  
Om	  de	  actieve	  bestellijst	  als	  bestelling	  te	  plaatsen	  kunt	  u	  op	  het	  winkelwagentje	  rechtsboven	  in	  uw	  
beeld	  klikken.	  Door	  op	  “Direct	  afrekenen”	  te	  klikken	  gaat	  u	  regelrecht	  naar	  het	  betaalscherm.	  Door	  
op	  “Naar	  winkelmand”	  te	  klikken	  krijgt	  u	  eerst	  nog	  een	  overzicht	  van	  uw	  bestelling	  te	  zien.	  
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2.6.2 Een	  bestelling	  plaatsen	  via	  Mijn	  Marsival	  
1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  Hier	  treft	  u	  een	  overzicht	  van	  uw	  

bestellijsten.	  	  
2. Vink	  in	  de	  eerste	  kolom	  de	  bestellijst(en)	  die	  u	  wilt	  bestellen	  aan.	  	  

a. Wilt	  u	  meerdere	  bestellijsten	  tegelijk	  plaatsen,	  zie	  2.6.3.	  
3. Klik	  vervolgens	  op	  “1	  bestelling	  plaatsen”.	  

	  

4. Vervolgens	  komt	  u	  in	  het	  scherm	  waar	  u	  uw	  gegevens	  kunt	  controleren,	  en	  een	  referentie	  
kunt	  invullen	  per	  bestellijst.	  U	  kunt	  hier	  ook	  in	  het	  opmerking	  veld	  uw	  opmerkingen	  kwijt.	  Is	  
alles	  correct?	  Klik	  dan	  op	  Bestelling	  plaatsen.	  
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5. Als	  alles	  goed	  is	  gegaan	  komt	  u	  nu	  op	  de	  bedank	  pagina,	  waarop	  u	  informatie	  aantreft	  over	  
de	  afhandeling	  van	  uw	  bestelling.	  

6. Daarnaast	  ontvangt	  u	  per	  email	  een	  bevestiging	  van	  uw	  bestelling.	  
7. De	  bestelling	  staat	  nu	  bij	  “Verzonden	  bestellingen”	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving.	  Hier	  

kunt	  u	  de	  status	  volgen,	  een	  PDF	  download	  of	  een	  kopie	  maken	  voor	  een	  nieuwe	  bestelling	  
(zie	  3).	  

Let	  op:	  Verzend	  u	  meerdere	  bestellijsten	  op	  één	  dag,	  probeert	  u	  dat	  dan	  zoveel	  mogelijk	  te	  
bundelen.	  Op	  die	  manier	  kan	  Marsival	  uw	  bestellijsten	  in	  1x	  verwerken.	  	  

2.6.3 Meerdere	  bestellingen	  tegelijk	  plaatsen	  
U	  kunt	  op	  Marsival.be	  ook	  meerdere	  bestellijsten	  tegelijk	  als	  bestelling	  plaatsen.	  Doorloop	  daarvoor	  
onderstaande	  stappen:	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Mijn	  bestellijsten”.	  U	  treft	  hier	  een	  overzicht	  van	  uw	  
bestellijsten.	  	  

2. Vink	  in	  de	  eerste	  kolom	  de	  bestellijsten	  die	  u	  als	  bestelling	  wilt	  plaatsen	  aan.	  Klik	  vervolgens	  
op	  “x	  Bestellingen	  plaatsen”.	  



50	  
Handleiding	  Marsival.be	  

	  

	  

3. Vervolgens	  kunt	  u	  per	  bestellijst	  een	  referentie	  meegeven	  en	  uw	  opmerkingen	  kwijt	  in	  het	  
Opmerking	  veld.	  

	  

a. Let	  op:	  De	  referentie	  is	  een	  verplicht	  veld.	  Wat	  u	  hier	  invult	  komt	  terug	  in	  uw	  
bestellijsten	  overzichten,	  op	  uw	  pakbon	  en	  factuur	  en	  wordt	  op	  de	  dozen	  van	  uw	  
zending	  geschreven.	  Vul	  hier	  dus	  een	  herkenbare	  referentie	  in.	  

4. Zijn	  alle	  gegevens	  correct?	  Klikt	  u	  dan	  op	  “Bestelling	  plaatsen”.	  
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5. Als	  alles	  goed	  is	  gegaan	  komt	  u	  nu	  op	  de	  bedank	  pagina,	  waarop	  u	  informatie	  aantreft	  over	  
de	  afhandeling	  van	  uw	  bestellingen.	  

6. Daarnaast	  ontvangt	  u	  per	  email	  bevestigingen	  van	  uw	  bestellingen.	  
7. De	  bestellingen	  staan	  nu	  bij	  “Verzonden	  bestellingen”	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving.	  

2.7 Bestelling	  plaatsen	  voor	  particuliere	  klanten	  
Voor	  particulieren	  is	  het	  bestelproces	  gelijk	  aan	  dat	  van	  een	  zakelijke	  klant,	  met	  uitzondering	  van	  het	  
betalen.	  Particulieren	  kunnen	  bij	  Marsival	  niet	  op	  rekening	  kopen,	  maar	  rekenen	  af	  met	  iDeal	  of	  
Bancontact/Mister	  Cash.	  	  Zie	  dus	  stap	  1	  tot	  en	  met	  4	  onder	  2.6.1,	  2.6.2,	  2.6.3.	  Vanaf	  stap	  5	  kunnen	  
particulieren	  als	  volgt	  verder	  gaan:	  

5. In	  het	  scherm	  bestelling	  plaatsen	  kan	  de	  particuliere	  klant	  zijn	  haar/gegevens	  controleren	  en	  
een	  referentie	  voor	  zijn/haar	  bestelling	  invoeren.	  Bovendien	  kan	  hij/zij	  opmerkingen	  kwijt	  in	  
het	  “Opmerking”	  veld.	  	  

6. Vervolgens	  ziet	  de	  klant	  dat	  hij/zij	  met	  iDeal	  of	  Bancontact/Mister	  Cash	  dient	  af	  te	  rekenen	  
en	  dient	  hij/zij	  akkoord	  te	  gaan	  met	  de	  leveringsvoorwaarden	  van	  Marsival.	  Zodra	  het	  vinkje	  
naast	  de	  voorwaarden	  is	  geplaatst,	  kan	  de	  bestelling	  geplaatst	  worden.	  

7. De	  betaalmodule	  van	  Rabobank	  Omnikassa	  wordt	  nu	  gestart.	  
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8. Als	  alles	  goed	  is	  gegaan	  komt	  u	  nu	  op	  de	  bedank	  pagina,	  waarop	  u	  informatie	  aantreft	  over	  

de	  afhandeling	  van	  uw	  bestelling.	  
9. Daarnaast	  ontvangt	  u	  per	  email	  bevestigingen	  van	  uw	  bestellingen.	  
10. De	  bestelling	  staat	  nu	  bij	  “Verzonden	  bestellingen”	  in	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving.	  
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 Facturatie	  3
Voor	  de	  beheerders/admins	  zijn	  de	  facturen	  in	  de	  Mijn	  Marsival	  omgeving	  in	  te	  zien.	  Gewone	  
gebruikers/users	  hebben	  hier	  niet	  de	  rechten	  toe.	  De	  mogelijkheden	  voor	  beheerders/admins	  gaan	  
verder	  dan	  alleen	  het	  inzien	  van	  een	  factuur.	  De	  facturen	  kunnen	  als	  PDF	  worden	  gedownload,	  maar	  
van	  recente	  facturen	  kan	  ook	  een	  retourzending	  worden	  gemaakt.	  Zie	  hieronder	  de	  uitleg.	  

3.1 Facturen	  inzien	  en	  downloaden	  als	  PDF	  
Let	  op:	  Dit	  is	  alleen	  mogelijk	  voor	  beheerder/admin	  accounts.	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Facturen”.	  U	  treft	  hier	  een	  overzicht	  van	  uw	  facturen.	  

	  

2. Klik	  op	  het	  tandwieltje	  achter	  het	  betreffende	  factuurnummer.	  En	  klik	  op	  “Download	  PDF”.	  
Er	  wordt	  nu	  een	  download	  gestart	  met	  daarin	  de	  opgevraagde	  factuur.	  
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3.2 Een	  factuur	  kopiëren	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst	  
Let	  op:	  Dit	  is	  alleen	  mogelijk	  voor	  beheerder/admin	  accounts	  

Wilt	  u	  een	  factuur	  kopiëren	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst?	  Handig	  om	  bijvoorbeeld	  de	  bestelling	  van	  
vorig	  jaar	  als	  uitgangspunt	  voor	  een	  nieuwe	  bestellijst	  te	  nemen.	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Facturen”.	  Hier	  treft	  u	  een	  overzicht	  van	  uw	  facturen.	  
2. Klik	  op	  het	  factuurnummer	  dat	  u	  wilt	  kopiëren	  naar	  een	  nieuwe	  bestellijst	  
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3. Klik	  op	  “Kopie	  maken”	  om	  de	  factuur	  te	  kopiëren	  naar	  een	  bestellijst.	  

	  

4. Vul	  vervolgens	  de	  naam	  in	  zoals	  u	  kopie	  bestellijst	  wilt	  noemen.	  Kies	  vervolgens	  naar	  welke	  
gebruiker	  u	  de	  bestellijst	  wilt	  kopiëren.	  Dat	  kan	  naar	  uzelf,	  maar	  u	  kunt	  ook	  uw	  bestellijst	  
kopiëren	  naar	  een	  collega.	  Selecteer	  de	  collega	  in	  het	  drop	  down	  menu	  dat	  u	  achter	  
‘Kopiëren	  naar	  gebruiker’	  vindt.	  Klik	  vervolgens	  op	  “Bestellijst	  kopiëren”.	  	  



56	  
Handleiding	  Marsival.be	  

	  

	  

3.3 Artikelen	  van	  een	  factuur	  exporteren	  naar	  een	  andere	  bestellijst	  
Let	  op:	  Deze	  functie	  is	  alleen	  mogelijk	  voor	  beheerder/admin	  accounts.	  

Wilt	  u	  artikelen	  uit	  een	  factuur	  exporteren	  naar	  een	  lopende	  bestellijst	  (waarin	  reeds	  artikelen	  
staan)?	  Dan	  is	  de	  “Exporteren”	  functie	  wat	  voor	  u.	  

1. Ga	  naar	  “Mijn	  Marsival”	  en	  klik	  op	  “Facturen”.	  Hier	  treft	  u	  een	  overzicht	  van	  uw	  facturen.	  
2. Klik	  op	  het	  factuurnummer	  dat	  u	  wilt	  exporteren	  naar	  een	  lopende	  bestellijst	  

	  

3. Klik	  op	  “Exporteren”	  
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4. Kies	  in	  de	  pop-‐up	  de	  bestellijst	  waaraan	  u	  de	  artikelen	  wilt	  toevoegen	  en	  klik	  op	  “Artikelen	  
exporteren”.	  U	  vindt	  de	  artikelen	  nu	  terug	  in	  de	  gekozen	  bestellijst	  in	  het	  “Mijn	  bestellijsten”	  
overzicht.	  

	  

 Accountbeheer	  4

4.1 Accountbeheer	  zakelijke	  klant	  –	  beheerder/admin	  
In	  de	  Mijn	  Marsival	  omgeving	  bestaat	  de	  optie	  Accountbeheer.	  Hierin	  kan	  een	  beheerder/admin	  de	  
gebruikers/users	  van	  zijn	  organisatie	  instellen.	  Daarnaast	  legt	  hij/zij	  hier	  de	  basis	  voor	  een	  eventuele	  
autorisatiemodule.	  

4.1.1 Het	  bewerken	  van	  de	  eigen	  gegevens	  
In	  de	  “Mijn	  Marsival”-‐omgeving	  kan	  een	  zakelijke	  account	  met	  beheerdersrechten	  zijn/haar	  
gegevens	  eenvoudig	  inzien	  en	  bewerken.	  Lees	  hieronder	  hoe.	  
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