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Dashboard | bestellingen

Op deze pagina bevinden zich 2 tabbladen:
bestellingen en betaalverzoeken.
Bestellingen
Op de bestellingen tab staat een lijst met de
bestellingen. Standaard wordt de tabel geﬁlterd op alle
productgroepen en status ‘aangevraagd’, ‘bezig’ en
‘klaar’. Door op ‘Productgroep’ of ‘Status’ te klikken,
kunnen de ﬁlters worden aangepast of hersteld naar de
standaardwaarden.
Op deze pagina kan een bestelling worden gezocht via
de zoekbalk bovenin, de status gewijzigd worden van 1 of
meerdere bestellingen en de details van een bestelling
worden ingezien. Ook is het mogelijk een ophaalverzoek
voor 1 of meerdere bestellingen te versturen. Wanneer er
een nieuwe bestelling binnenkomt, wordt er een
notiﬁcatie getoond.
Klik op het vergrootglas met een plusje om de details
van de desbetreffende bestelling in te zien.
De status wijzigen kan op 2 manieren:
1. Middels het selecteren van 1 of meerdere checkboxen in
de tabel met bestellingen en klik vervolgens op het
icoontje met 3 puntjes om alle geselecteerde
bestellingen naar een bepaalde status te wijzigen.
2. Via het pijltje op 1 rij van de tabel. Deze verschuift de
status van de desbetreffende bestelling maximaal 1
status verder.
Ook een ophaalverzoek versturen kan op 2 manieren:
1. Middels het selecteren van 1 of meerdere checkboxen in
de tabel met bestellingen en klik vervolgens op het
icoontje met 3 puntjes om een ophaalverzoek versturen
voor alle geselecteerde bestellingen.
2. Via het praatwolkje op 1 rij van de tabel. Deze verstuurt
een ophaalverzoek voor de desbetreffende bestelling.

Dashboard | betaalverzoeken

Op deze pagina bevinden zich 2 tabbladen:
bestellingen en betaalverzoeken.
Betaalverzoeken
Op de betaalverzoeken tab staat een lijst met de
betaalverzoeken. Standaard wordt de tabel geﬁlterd op
status ‘aangemaakt’, ‘aangevraagd’, ‘in afwachting’,
‘geannuleerd’, ‘mislukt’ en ‘verlopen’. Ook hier kan door
op ‘Status’ te klikken, de ﬁlters worden aangepast of
hersteld naar de standaardwaarden.
Op deze pagina kan een betaalverzoek worden gezocht
via de zoekbalk bovenin, de status gewijzigd worden van
1 of meerdere betaalverzoeken en de details van een
betaalverzoek worden ingezien. Klik op het vergrootglas
met een plusje om de details van het desbetreffende
betaalverzoek in te zien.
De status wijzigen kan op 2 manieren:
1. Middels het selecteren van 1 of meerdere checkboxen in
de tabel met betaalverzoeken en klik vervolgens op het
icoontje met 3 puntjes om alle geselecteerde betaalverzoeken naar een bepaalde status te wijzigen.
2. Via het pijltje op 1 rij van de tabel. Deze verschuift de
status van het desbetreffende betaalverzoek maximaal 1
status verder.

Rekeningen

Op de pagina ‘Rekeningen’ staat een lijst met de huidige
rekeningen, welke standaard worden geﬁlterd op status
‘aangemaakt’, ‘aangevraagd’, ‘in afwachting’,
‘geannuleerd’, ‘mislukt’ en ‘verlopen’. Wederom kunnen
hier, door op ‘Status’ te klikken, de ﬁlters worden
aangepast of hersteld naar de standaardwaarden.
Op deze pagina kan een rekening worden gezocht via de
zoekbalk bovenin, de status gewijzigd worden van 1 of
meerdere rekeningen en de details van een rekening
worden ingezien. Klik op het vergrootglas met een plusje
om de details van de desbetreffende rekening in te zien.
De status wijzigen kan op 2 manieren:
1. Middels het selecteren van 1 of meerdere checkboxen in
de tabel met rekeningen en klik vervolgens op het
icoontje met 3 puntjes om alle geselecteerde rekeningen
naar een bepaalde status te wijzigen.
2. Via het pijltje op 1 rij van de tabel. Deze verschuift de
status van de desbetreffende rekening maximaal 1 status
verder.

Locaties

Op deze pagina kunnen de locaties van de horecagelegenheid worden gezocht via de zoekbalk bovenin
en de volgorde van de locaties kan worden gewijzigd
middels het verslepen van de locatie-tegels.
Klik op ‘Locatie toevoegen’ bovenaan de pagina om
nieuwe locatie toe te voegen. Er kan een naam,
omschrijving en afbeelding toegekend worden aan de
locatie.
Het pennetje onderaan een locatie-tegel kan gebruikt
worden om de details van de desbetreffende locatie in te
zien en te wijzigen. Op de pagina waar deze knop naartoe leidt, wordt ook de mogelijkheid geboden de locatie
te verwijderen.

Tafels

Op de ‘Tafels’ pagina staat een overzicht van de tafels
behorende bij de verschillende locaties van de horecagelegenheid. Ook kunnen de tafels worden gezocht via
de zoekbalk bovenin.
Klik op ‘Tafel toevoegen’ bovenaan de pagina om er een
nieuwe tafel aan te maken. Er kan een locatie,
tafelnummer en tafelnaam en het aantal personen
toegekend worden aan de tafel. De QR-code wordt
automatisch gegenereerd bij het opslaan.
Klik op een tafel-tegel om de details van de
desbetreffende tafel in te zien en te wijzigen. Op de
pagina waar deze knop naartoe leidt, wordt ook de
mogelijkheid geboden de tafel te verwijderen of de
QR-code die bij de tafel hoort te downloaden.

Productgroepen

Bij de productgroepen kan worden gezocht via de zoekbalk bovenin en de volgorde van de productgroepen kan
worden gewijzigd middels het verslepen van de productgroep-tegels. Deze volgorde wordt vervolgens in de app
bij het menu aangehouden.
Klik op ‘Productgroep toevoegen’ bovenaan de pagina
om een nieuwe productgroep toe te voegen. Er kan een
naam, omschrijving, gang, belastingtarief, locatie en
afbeelding toegekend worden aan de productgroep.
Het pennetje onderaan een productgroep-tegel kan
gebruikt worden om de details van de desbetreffende
productgroep in te zien en te wijzigen. Op de pagina
waar deze knop naartoe leidt, wordt ook de mogelijkheid
geboden de productgroep te verwijderen.

Producten

Op deze pagina staan tabbladen met de aangemaakte
producten. Hier kan worden gezocht via de zoekbalk
bovenin en de volgorde van het product kan worden
gewijzigd middels het verslepen van de product-tegels.
Deze volgorde wordt vervolgens in de app bij het menu
aangehouden.
Klik op ‘Product toevoegen’ bovenaan de pagina om een
nieuw product toe te voegen. Ook hier kan een naam etc.
aan het product worden gegeven. Ook is het hier
mogelijk om aan te geven tussen welke tijden en data
een bepaald product beschikbaar is. Dit kan door een tijd
in te typen en door op het datumveld te klikken en een
datum te kiezen bij de datumprikker die tevoorschijn
komt. Een einddatum is optioneel.
Verder is het mogelijk een prijsoverzicht te maken. Hier
kan worden aangegeven welke prijzen er tussen
bepaalde data gelden door deze data middels de datumprikkers te kiezen. Een einddatum is optioneel. Er kunnen
meerdere prijzen aangemaakt worden en het is mogelijk
deze weer te verwijderen.
Het pennetje onderaan een product-tegel kan gebruikt
worden om de details van de desbetreffende product in
te zien en te wijzigen. Op de pagina waar deze knop
naartoe leidt, wordt ook de mogelijkheid geboden het
product te verwijderen.

Vestiging

De ‘Vestiging’ pagina toont alle gegevens van de huidige
horecagelegenheid. Hier wordt de mogelijkheid gegeven
de betaalinstellingen aan te passen en er kan worden
aangegeven of de vestiging een afhaalplek heeft of niet.
De ‘Vestiging’ pagina toont alle gegevens van de huidige
horecagelegenheid. Hier wordt de mogelijkheid gegeven
de betaalinstellingen aan te passen en er kan worden
aangegeven of de vestiging een afhaalplek heeft of niet.
Door op de knop afhaalinstelling-knop te drukken kan er
naar de afhaalinstellingen genavigeerd worden mits de
“afhalen mogelijk” optie aan staat.

Vestiging | afhaalinstellingen

De ‘Afhaalinstellingen” pagina toont gegevens over de
takeaway. Hierin kunnen de tijden van de takeaway
beheerd worden. Ook is de takeaway-link hier zichtbaar
en kan deze gekopieerd worden. Middels deze
takeaway-link kunnen klanten online een afhaalbestelling plaatsen via de Bestel.app takeaway-website.

QR Codes

De ‘QR Codes’ pagina toont een overzicht van alle QR
Code pagina’s. Hier kan een overzicht van alle
beschikbare QR-codes behorende bij alle tafels worden
gedownload door op ‘Quick download’ te klikken.
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Take away

Op deze pagina kunnen klanten online afhaalbestellingen plaatsen. Een klant voegt producten toe aan
de bestelling door op de toevoegen-knop te drukken.
Het product wordt vervolgens rechtsboven in de winkelwagen gestopt. Hier wordt ook de prijs berekend. Door
op de bestellen-knop te drukken wordt er naar de
“Checkout” pagina genavigeerd.

Checkout

De klant moet op de “Checkout” pagina zijn of haar gegevens invullen die nodig zijn voor het plaatsen van een
bestelling. Deze gegevens bestaan uit afhaaltijdstip, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en
betaalmethoden.
Als er op de Bestelling voltooien-knop wordt geklikt
wordt er naar de betalingsprovider genavigeerd. Bij een
succesvolle betaling wordt er een scherm getoond met
een samenvatting van je gegevens. Er wordt tevens een
email gestuurd, met daarin dezelfde gegevens. Bij een
mislukte betaling wordt er een scherm getoond met de
mogelijkheid het nogmaals te proberen door op de
probeer opnieuw-knop te drukken.

