Gebruikershandleiding Jongeneel.nl
tbv klanten
De Jongeneel website is een informatieve website over houthandel Jongeneel. De website
informeert over het bedrijf Jongeneel, de locaties, het assortiment, vacatures etc. Via het
inloggedeelte kan ook besteld worden. Deze handleiding beoogt een uitgebreid overzicht te geven
van de functionaliteiten in dit inloggedeelte.
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1. Inloggen en registreren
Via www.jongeneel.nl bereikt u de website. Rechtsboven vindt u de invulvelden voor de
gebruikersnaam en het wachtwoord. Klik vervolgens op <enter> of op ‘Inloggen’.

Als u correct heeft ingelogd verschijnt rechtsboven uw naam en uw bedrijfsnaam

Gegevens vergeten?
Indien u uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten bent kunt u rechtsboven klikken op <gegevens
vergeten?> U komt dan in een scherm waarin u uw gebruikersnaam of e-mailadres kunt opgeven.
Klik vervolgens op <verzend> of <enter> en een bericht zal verschijnen dat er een email is verstuurd
met een nieuw wachtwoord. U dient hiermee binnen een uur opnieuw in te loggen (hierna vervalt
het wachtwoord) en het tijdelijke wachtwoord te wijzigen in een nieuw wachtwoord.
Mocht er geen mail verstuurd worden of aankomen, neem dan contact op met de helpdesk.
Help@mijnjongeneel.nl.

Registreren
Indien u nog niet over inloggegevens beschikt kunt u deze aanmaken. Klik hiervoor rechtsboven op
registreren. Maak vervolgens een keuze uit
o
o
o

Mijn bedrijf is al klant
Ik wil mijn bedrijf inschrijven als klant
Ik ben gastgebruiker/particulier

Vink een van de drie keuzes aan en vul alle velden verder in. U kunt zelf een gebruikersnaam en
wachtwoord verzinnen.
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Nadat u op <verzenden> heeft geklikt kunt u direct verder en ook bestellen. Indien u hebt gekozen
voor mijn bedrijf is al klant zijn er twee mogelijkheden:
1. Een collega van u heeft al toegang met beheerdersrechten. Hij krijgt een mail met een
verzoek u te accepteren
2. Niemand heeft nog toegang met dit klantnummer. In dat geval zullen wij uw inloggegevens
koppelen aan uw klantnummer (na controle).
Tot die tijd werkt u op de website als ‘contantklant’ en kunt u uw bestelling afronden dmv een iDeal
betaling.
Indien u hebt gekozen voor ‘Ik wil mijn bedrijf inschrijven als klant’ nemen wij zo snel mogelijk
contact met u op. Tot die tijd werkt u op de website als ‘contantklant’ en kunt u uw bestelling
afronden dmv een iDeal betaling.
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2. Het zoeken naar producten
U kunt op verschillende manieren zoeken naar producten. Op toepassing, op merk en op trefwoord.

Zoeken via menu
Ga met de muis over ‘producten’ in de blauwe menubalk boven, dan opent zich een snelkeuzemenu
voor de productgroepen op toepassing. Klik op het gewenste bouwdeel. Of klik op producten of op
bestellen. Het keuzemenu opent zich nu als ‘plaatjes’ en links als menu. Zodra u op een onderdeel
klikt opent zich het niveau hieronder. U kunt op alle rood omcirkelde delen klikken (zie afbeelding).
U kunt net zo lang doorklikken totdat u een product heeft bereikt.
U zoekt op toepassing, dwz dat u alle oplossingen voor bijvoorbeeld vloerisolatie bij elkaar vindt.
Indien u alle producten van een specifiek merk wilt zien, klikt u dan in het hoofdmenu op ‘Zoek op
merk’. U kunt nu doorklikken per fabrikant.
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Zoeken op trefwoord:
Boven het blauwe menu kunt u een trefwoord ingeven. Zodra u 3 letters of cijfers heeft ingetikt krijgt
u direct suggesties in beeld. Hoe meer tekst u invult, hoe korter de lijst met suggesties wordt. U kunt
direct op de suggestie klikken, dan opent de productpagina direct. U kunt ook op <enter> klikken in
het tekstveld of op de button ‘zoek’. Dan ziet u een lijst met resultaten met plaatjes. Handig bij
bijvoorbeeld glaslatten.

U kunt alleen op producten zoeken. Op andere termen zoals vestigingsplaatsen of vacatures kan nog
niet gezocht worden.

Een stapje terug in het menu
Via het ‘kruimelpad’ kunt u altijd één of meer stappen terug in de boomstructuur. U kunt op alle
niveaus klikken om een voorgaande categorie te selecteren.
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Productvarianten filteren.
Op de productdetailpagina vindt u productinformatie, verwerkingsinformatie maar ook de
beschikbare maten en voorraadinformatie. Omdat sommige producten in veel varianten leverbaar
zijn zult u soms de scrollbalk moeten gebruiken (afbeelding rechts). U kunt echter hier ook filters
aanvinken (afbeelding links). Bijvoorbeeld alleen de artikelen die op voorraad zijn, alleen specifieke
kopmaten of lengtes. Alleen de geselecteerde opties worden getoond.
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3. Bestellen via de website
Prijs en voorraadinformatie
De prijs die u ziet op de boven getoonde prijsinformatie is uw netto prijs (mits u ingelogd bent) voor
courante aantallen. Indien u grotere hoeveelheden van iets nodig heeft adviseren wij u contact op te
nemen met onze vestiging.
De kolom levertijd toont de levertijd vanaf ons magazijn bezorgd naar uw standaard afleveradres. U
kunt op de productdetailpagina, onder de matentabel, een ander aflever- of haaladres selecteren om
de voorraad voor die situatie te bekijken. Klik hiervoor op ‘Wijzig adres’. Selecteer vervolgens een
ander (bestaand) project, voer een postcode van het afleveradres in of selecteer een vestiging waar u
de spullen wilt ophalen. Klik vervolgens op ‘bewaar’. Zolang u ingelogd blijft ziet u nu de voorraad
vanaf deze Jongeneel locatie.

Indien er in de kolom staat ‘Direct leverbaar’ kunt u ervan uitgaan dat wij de materialen voldoende
op voorraad hebben om snel te leveren. Indien er staat ‘op aanvraag’ kan de levertijd variëren van 2
dagen tot 8 weken. Wij adviseren u daarom hiervoor altijd even contact op te nemen met onze
vestiging om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Artikelen toevoegen aan het winkelmandje
U kunt artikelen toevoegen aan het winkelmandje vanuit de productdetailpagina of vanuit de
favorietenpagina. Zodra u een product heeft geselecteerd vult u de gewenste aantallen in bij de
gewenste maat. De getoonde pakinhoud is informatief (tenzij de besteleenheid per pk is, dan kunt u
alleen volle pakken bestellen). Zodra u een aantal heeft ingevuld wordt de hoeveelheid in m1 of m2
direct ingevuld. Dit is vaak de prijseenheid.
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Bijvoorbeeld: 25x (Aantal) onderstaande balk van 420cm is 105m (Hoeveelheid) totale lengte
U kunt ook de gewenste hoeveelheid in m1 of m2 invullen. In dat geval rekent het systeem het aantal
stuks uit (rondt naar boven af).
Klik vervolgens op ‘Plaats in winkelwagen’ om de artikelen aan de bestelling toe te voegen.

U kunt nu naar het volgende product navigeren dat u wilt bestellen.

Het winkelmandje bekijken
U kunt op ieder gewenst moment de bestelling bekijken door op de knop ‘Bekijk winkelwagen’ te
klikken onder de knop ‘Plaats in winkelwagen’. Ook kunt u op de winkelwagen klikken rechtsboven.
Ga hiervoor met de muis over producten rechtsboven. Een samenvatting van het winkelmandje
wordt getoond. Als u hierop klikt komt u ook op de winkelmandje pagina.

Jongeneel.nl

september 2014

9

In de winkelwagen pagina vindt u een samenvatting van de gekozen artikelen. U kunt hier in de
aantal-kolom de aantallen nog wijzigen. Klik vervolgens op het icoontje of op <enter>. Ook kunt u
artikelen weer verwijderen met het kruisje achteraan. Het totaalbedrag is het bedrag dat u straks
moet afrekenen.

Onder het overzicht vindt u nog drie buttons. U kunt het winkelmandje printen, het winkelmandje
exporteren naar Excel of de order bewaren.
De Excel export is ook heel handig bij het calculeren om te komen tot een offerte voor uw klant. U
heeft alle benodigde materialen en de bijbehorende prijzen bij elkaar in één overzicht.

De order bewaren
Door onderaan de winkelwagen pagina te klikken op ‘order bewaren’ kunt u de order opslaan om op
later tijdstip (vaker) te bestellen. U wordt gevraagd de order een naam te geven. Klik vervolgens op
‘opslaan’. U kunt nu verder met de order bestellen of het winkelmandje leegmaken, maar de
volgende keer als u inlogt kunt u hetzelfde winkelmandje terug oproepen via mijn account>
Materiaallijsten.
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Het bestellen van de geselecteerde materialen
Door vanuit de winkelmandje pagina op ‘naar bestellen’ te klikken, of via de bestelknop die verschijnt
als u met de muis rechtsboven over ‘producten’ te gaan, komt u in de afrondingsfase van de order.
In stap 1 dient u het afleveradres of afhaaladres volledig in te vullen. Als deze al ingevuld is wordt
deze stap overgeslagen. U kunt het afleveradres wijzigen door op ‘pas afleveradres aan’ te klikken.
U kunt hier kiezen uit de door u aangemaakte projecten, maar u kunt ook een nieuw afleveradres
opgeven, of kiezen uit de 44 ophaallocaties van Jongeneel in Nederland.
U kunt ook kiezen om het nieuwe afleveradres op te slaan als project. Kiest u hiervoor voor ‘opslaan
als project'. Vul vervolgens een werknummer en – naam in. De volgende keer als u een bestelling
plaatst kunt u dit project kiezen als afleveradres en hoeft u niet alle gegevens opnieuw in te geven.
In stap 2 vult u de gewenste leverdatum in. Indien u het wilt laten bezorgen kunt u tot 13.00 uur de
eerstvolgende werkdag selecteren. Indien u in stap 1 heeft gekozen dat u de spullen afhaalt, kunt u
tot 16.30 uur dezelfde dag nog selecteren in het kalendertje. U kunt natuurlijk ook een latere datum
ingeven. Mocht u tekst kwijt willen bij de leverdatum, klikt u dan op ‘afwijkende leverdatum’.
U kunt de ingevulde leverdatum wijzigen door op ‘Kies leverdatum’ te klikken.
In stap 3 kunt u in het veld ‘uw referentie/bestelbonnummer’ nog een extra referentie kwijt. Deze
komt automatisch op uw factuur terecht. In het veld opmerking kunt u nog extra informatie kwijt
voor onze verkopers die de order verwerken.
Indien u over een actievoucher beschikt, kunt u deze code intikken in het veld dat verschijnt als u
klikt op de tekst ‘heeft u een actiecode?’.

Klik vervolgens op de oranje button ‘Plaats bestelling’. U krijgt direct via email een bevestiging van
de bestelling. Mocht de gewenste levertijd niet haalbaar zijn, dan zal één van onze medewerkers u
bellen.
Particulieren dienen de algemene leveringsvoorwaarden nog aan te vinken voor accoord voordat zij n
op de button ‘plaats bestelling’ kunnen klikken. Zij komen vervolgens in het betaalscherm van iDeal.
Zodra de betaling is geplaatst wordt de bevestigingsmail verstuurd met een factuur.
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4. Het mijn account gedeelte
Door als u ingelogd bent te klikken op mijn account rechtsboven opent er een menu met een aantal
extra functionaliteiten:

Mijn offertes
Als u klikt op ‘mijn offertes’ opent zich een scherm met alle door Jongeneel uitgebrachte offertes van
het afgelopen jaar die geaccepteerd of lopend zijn. Afgewezen offertes worden niet getoond. U kunt
op de kolomkoppen klikken om de sortering aan te passen. Ook kunt u via het zoekveld zoeken op
trefwoord naar offertes (in referentie). Iedere offerte kunt u aanklikken. De offerte zal in een nieuw
scherm openen. U kunt deze printen. Mocht de offerte nog lopend zijn, dan kunt u opdracht geven
voor de offerte door op button ‘accepteren’ te klikken. Voordat u hierop klikt kunt u nog extra
informatie kwijt in het opmerkingenveld. Er wordt nu automatisch een mail verstuurd naar de
Jongeneel vestiging die de order gaat afwikkelen.
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Mijn favorieten
Door op mijn favorieten te klikken krijgt u een lijst in beeld van al uw ‘favoriete’ producten. U kunt
hiermee snel een bestelling aanmaken van vaak terugkomende producten door hier de aantallen in
te vullen en vervolgens te klikken op ‘Plaats in winkelwagen’. Met het kruisje achter de regel kunt
het artikel weer verwijderen uit het lijstje. Toevoegen van artikelen aan het favorietenlijstje doet u
vanuit de productpagina, door bij de maattabel op het oranje sterretje te klikken.

U kunt de lijst onbeperkt maken. In het favorietenoverzicht is de kolom ‘Product’ sorteerbaar door
op de kolomkop te klikken.

Materiaallijsten
In materiaallijsten vindt u de bewaarde winkelmandjes. De kolommen datum, ordernaam en
projectnaam zijn allemaal sorteerbaar door op de kolomkop te klikken. Als u een materiaallijst
aanklikt opent deze zich en komen de producten in beeld. U kunt nu zogewenst de aantallen
aanpassen. Met de button plaats in winkelwagen kunt u alle artikelen in één keer aan uw
winkelmandje toevoegen.
De gewijzigde aantallen kunt u eventueel bewaren door op ‘wijzigingen opslaan’ te klikken.

Orderoverzicht
Door op ‘orderoverzicht’ te klikken vindt u alle lopende orders voor het bedrijf waarvoor uw werkt
van de afgelopen 3 maanden. Een via internet bestelde order staat direct in het overzicht en is
herkenbaar als ‘weborder’. Zodra de order door onze binnendienst is verwerkt heeft deze een ‘echt’
ordernummer en verdwijnt de weborder uit beeld. Alle kolommen in het overzicht zijn sorteerbaar
door op de kolomkop te klikken. Indien de order is gepland door onze expeditiemedewerker vindt u
in de kolom ‘status’ de verwachte bezorgtijd.
Door op de orderregel te klikken kunt u de order openen en bekijken. Als u een artikel nog een keer
wilt bestellen kunt u eenvoudig op het artikelnummer klikken. U komt dan automatisch op de
productpagina terecht waarvandaan u de gewenste aantallen kunt invullen.
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Factuuroverzicht
Door op factuuroverzicht te klikken vindt u alle door Jongeneel verzonden facturen van het
afgelopen halfjaar. De facturen waarvan de betaaltermijn is verlopen worden in oranje letters
getoond.
Alle kolommen zijn sorteerbaar door op de kolomkop te klikken. Ook kunt u zoeken naar
factuurnummers en referenties via het zoekveld.

Door op de regel te klikken opent de factuur in het scherm als PDF.

Wijzig gegevens
Als u klikt op wijzig gegevens vindt u een scherm met uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn.
Een aantal velden kunt u wijzigen (overheen tikken) en vervolgens op ‘opslaan’ klikken.
Het emailadres dat hier vermeld staat is het emailadres waar wij een bevestiging naartoe sturen als u
een bestelling plaatst via de website.
Het standaard afleveradres kunt u wijzigen door op de blauwe button ‘wijzig’ te klikken. U komt dan
in het projectenscherm.

Wijzig wachtwoord
Via deze menuoptie kunt u uw wachtwoord wijzigen. U dient uw oude wachtwoord eerst in te
tikken, en vervolgens twee keer uw nieuwe wachtwoord. Klik vervolgens op de button ‘wijzig
wachtwoord’. Het wachtwoord moet bestaan uit tenminste 6 cijfers of letters (of combinatie
hiervan).

Wijzig projecten
Via deze menuoptie kunt u uw afleveradressen beheren. U kunt een onbeperkt aantal aanmaken
door op ‘project toevoegen’ te klikken en de benodigde velden in te vullen. Hierdoor hoeft u niet bij
iedere bestelling opnieuw het afleveradres in te voeren.
Het overzicht is sorteerbaar op projectnaam en projectnummer door op de kolomkoppen te klikken.
Als u inlogt wordt het standaard afleveradres gebruikt voor voorraadinformatie en afleveradres;
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deze is herkenbaar aan het bolletje in de kolom standaard. Hier is deze ook te wijzigen door het
bolletje bij een ander project aan te vinken.

Indien u een project wilt verwijderen kunt u deze aanklikken om te wijzigen. Er verschijnt dan een
button links onderin ‘verwijder project’.

Wijzig gebruikers
Indien u ‘beheerder’ bent voor uw bedrijf kunt u voor uw collega’s inlogcodes beheren.
Het kan zijn dat een collega van u zich registreert omdat hij toegang wil tot Jongeneel.nl. Als hij het
klantnummer ingeeft (zie ook pagina 3) krijgt u als beheerder een email met het verzoek de collega
te accepteren of te weigeren.
In het wijzig gebruikersoverzicht kunt u deze nieuwe aanvraag herkennen doordat de kolom nieuwe
aanvraag de waarde ‘ja’ heeft. U kunt uw collega accepteren/weigeren door de regel aan te klikken
en op de button weigeren of accepteren te klikken. Ook kunt u hier de rechten regelen door dit aanof uit te vinken.
U kunt ook een collega toevoegen door op ‘gebruiker toevoegen’ te klikken. U maakt nu zelf een
gebruikersnaam aan voor deze collega en vult alle gegevens in. Als u nu klikt op ‘opslaan gebruiker’
krijgt de collega een mailtje waarin hij een instructie krijgt hoe zijn wachtwoord aan te maken.
Een collega verwijderen doet u door de collega in het overzicht aan te klikken en op ‘verwijder
gebruiker’ te klikken.
U kunt de rechten regelen. U kunt uw collega afsluiten voor openstaande facturen, XML prijslijsten
en/of offertes. U doet dit eenvoudig door dit aan of uit te vinken en vervolgens te klikken op
‘opslaan’. U kunt ook meerdere collega’s als ‘beheerder’ benoemen door ‘admin’ aan te vinken.

Aanvragen prijslijst
Via deze menuoptie kunt u een prijslijst aanvragen in S@les in de bouw formaat. Dit is een netto
prijslijst die u kunt inlezen in de meest gebruikte software in de bouw. U vult uw naam en
emailadres in, kiest een versie en klikt op ‘verstuur’. Binnen een uur krijgt u de prijslijst toegemaild.
Indien u aanvinkt dat u een herinnering wilt krijgt u van ons een mailtje zodra voor u de nieuwe
prijslijst ingaat.
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Handig
Op deze pagina staan een aantal links naar voor de bouwer handige websites zoals de online
balkenschuif of zaagoptimalisatie.

5. Nog vragen?
Stuur een mail naar help@mijnjongeneel.nl
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