1. Je registreren bij Umamibusiness.be

a. Surf naar onderstaand url (adres)
xxxxxxxxx.umamibusiness.be
(vervang de xxxxxxxx door de naam van het bedrijf)
b. Klik op de tekst “Registreer”

c. Vul alle velden in en klik op “Opslaan”
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U wordt nu automatisch ingelogd.
Vanaf nu kan U inloggen met uw e-mail adres en het door U ingegeven paswoord.
2. Wachtwoord vergeten
a.

Klik op de tekst “Wachtwoord vergeten”

b.
c.

Geef je e-mail adres in op onderstaand scherm
Klik daarna op de knop “Reset”
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d. Het volgende scherm verschijnt

e. Je ontvangt een e-mail om je paswoord te resetten
Open je e-mail en Klik op “Stel Opnieuw in”

f. Geef hier je nieuw paswoord (2x) in en klik op “Opslaan”

U kan nu opnieuw inloggen met je nieuw paswoord.
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3. Een bestelling plaatsen
a. Als U nog niet ingelogd bent, log dan in met je e-mail en paswoord
En klik op “Inloggen”

b. Het hoofdmenu verschijnt. Klik op “Bestelling” om je bestelling te plaatsen

Door op het logo te klikken kan U steeds terug naar het hoofdmenu.
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c. Kies hier voor welke dag en tijdstip je wilt bestellen
Kies de datum via het kalender
Klik dan op het tijdstip.
Opmerking : Als er geen tijdstip verschijnt dan is de deadline om te bestellen al verstreken

d. Het assortiment verschijnt
Je kan hier een specifiek artikel zoeken. Type hiervoor de naam of een deel van de naam van het
artikel in het zoekveld.
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Je kan ook op een van de groepen klikken zodat de onderstaande artikels zichtbaar worden

Door op + te klikken kan je het artikel toevoegen aan je bestelling

-

Hier kan U het aantal stuks aanpassen
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-

U kan het artikel verwijderen door op het
vuilbakje te klikken

-

U moet een aflever locatie kiezen

-

U kan hier het bestelbon nr ingeven. Deze
gegevens zullen dan ook zichtbaar zijn op
de factuur.

-

Klik op de knop om te bevestigen

Bevestig uw betaling door op de knop “Bevestig” te klikken

Het volgende scherm zal dan verschijnen
U bestelling is geplaatst.
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4. Een overzicht van je bestellingen opvragen

Klik op de knop “Jouw bestellingen” om je bestellingen te raadplegen

Selecteer een “Vanaf” en “Tot” datum en klik dan op de knop filter
U krijgt nu een overzicht van alle afgewerkte bestellingen en alle toekomstige bestellingen voor de
gekozen periode.
Om extra bewerkingen uit te voeren van een bestelling klik je op het pijltje
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Hier kan U extra bewerkingen uitvoeren.

Als U hiervoor geautoriseerd bent en binnen de deadline zit kan U via deze lijst ook de bestelling
aanpassen, kopiëren of verwijderen.
Bestelling Kopiëren
Bestelling aanpassen
Bestelling verwijderen
Bestellingen kopiëren
1. Klik op het icoontje kopiëren (zie hierboven)
2. Dan kan U een nieuwe datum en tijdstip kiezen
3. U kan eventueel de gekopieerde bestelling nog aanpassen en daarna bevestigen
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Bestelling aanpassen
Let op : voor de aanpassing moet U geautoriseerd zijn en binnen de deadline zitten

Klik op het groene pennetje om de bestelling aan te passen
U kan hier artikels toevoegen en/of verwijderen.
Klik dan op bevestigen om de bestelling te versturen.
Bestelling verwijderen
Let op : voor de aanpassing moet U geautoriseerd zijn en binnen de deadline zitten

Klik op de rode vuilbak om de gehele bestelling te verwijderen.
Opmerking : Wilt U enkel een bepaald artikel verwijderen dan kan U dit doen met bovenstaande functie
“bestelling aanpassen”
U moet nog enkel op bevestigen klikken op de bestelling definitief te verwijderen
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5. Jouw profiel aanpassen
In je profiel kan je bvb je paswoord, naam, etc. aanpassen.
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