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1 Aanloggen op JAVA Online

Surf naar de website https://jonline.javafoodservice.be of klik op het
icoontje via onze website www.javafoodservice.be.
Vul uw persoonlijke gegevens in en klik op de knop

2 Artikels
Kies een leveradres en start uw zoekopdracht via de labels :

Tip :
 Klik op de fotootjes om de technische fiche (met allergenen !) van het
product te raadplegen.
 De prijzen in het rood zijn de artikelen in promotie voor levering deze
maand.
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Navigeer met de muis over de icoontjes om de betekenis ervan te
krijgen.

2.1 LABELS
Dit is een zoekrobot gebaseerd op een structuur van “LABELS”.
Rechts op het scherm, vindt men 7 labeltypes:
Eigen labels – Inspirations – JAVA Plus – Niveaus – Allergenen–
Merk – Detail

 Niveaus (N1, N2, N3) :
Klik op één van de 8 hoofdniveaus (N1). Het resultaat van uw selectie
verschijnt aan de linkerkant.
Kies dan voor een onderliggend niveau (N2 en N3) en ga zo verder tot u
het gewenste artikel hebt gevonden.
Voorbeeld : selecteer : Dranken N1, Frisdranken-Fruitsappen N2
en Limonades N3. Dit levert in dit voorbeeld 106 artikels op.



In het label “Merk” vindt u de merken gerelateerd aan uw selectie.
Klik op de “+” om een bepaald merk te selecteren. Tussen haakjes
ziet u steeds het aantal mogelijkheden.



In het label “Detail” vindt u de artikelsoorten (vb. diepvries) en de
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families (vb. streekproduct) die gerelateerd zijn aan uw selectie.
Klik op de “+” om een bepaald item te selecteren. Tussen haakjes
ziet u steeds het aantal mogelijkheden.
In de labels “Inspirations” en “JAVA Plus” vindt u onze
themafolders, onze nieuwigheden en “Extra promoties”. Dit zijn
promoties die niet terug te vinden zijn in onze promotiefolder en die als
extra’s aangeboden worden aan onze trouwe JAVA Online gebruikers !
In het label “Allergenen” vindt u 15 labels om de artikels te
selecteren die de allergenen niet bevatten. M.a.w. ‘vrij zijn’ van een
bepaald allergeen of van alle allergenen.
Links op het scherm, kan u ook steeds zoeken in de omschrijving
van het artikel.

Opgelet : alle ingegeven selecties worden steeds gecombineerd.
Rechts ziet u het aantal artikels dat uw combinatie oplevert. U kan
selecties verwijderen door op het “X” te klikken achter het label.
Voorbeeld : aan bovenstaand voorbeeld wordt “fanta” toegevoegd bij
“Zoek in omschrijving”. Dit levert 8 artikels op.

Naast de labels verschijnen steeds het aantal mogelijke resultaten n.a.v.
uw selectie. Klik op de “+” om ze te openen.
U kan bij “Zoek in label” ook rechtstreeks een label ingeven om sneller
bij uw resultaat te komen.
Typ hier bv. “limonade” en dan kan u onmiddellijk dit label selecteren.
Indien u geen resultaat krijgt bij de labels, kan u het ook steeds proberen
met de “Zoek in omschrijving”-functie.
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 Eigen labels :
Dit zijn labels die u zelf kan aanmaken, benoemen en beheren.


Klik op
om een eigen label aan te maken. Maak een selectie
via “Zoek in labels” of “Zoek in omschrijving” en vink de artikelen aan
die u in het nieuwe label wenst.
Geef het nieuwe label de gewenste naam door op “Andere naam” te
klikken.
Indien u dit wenst, kan u ook een ‘standaard te bestellen’ aantal
ingeven dat bij het bestellen automatisch kan opgeroepen worden.



U kan ook starten vanuit een artikel om een nieuw label aan te
maken:
Selecteer een artikel dat u in het label wenst en klik op
artikelnummer

naast het

Hier ziet u alle labels die aan het artikel gelinkt zijn, u kan er zelf één
toevoegen door een nieuwe labelnaam in te geven en te bevestigen
door op het icoontje
te klikken :
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Klik op het “
“ om dit label te beheren. Het label komt dan
bovenaan te staan bij “Label beheren”.
U kan nu meerdere artikelen toevoegen aan het label door ze te
selecteren en aan te vinken.
U kan het label ook volledig wissen of een andere naam geven.
 Een bestaand eigen label kan u steeds opnieuw beheren door het te
selecteren in het overzicht van “Eigen labels” en te klikken op het label.
Het komt dan bij “Label beheren” te staan.
U kan er ook steeds een ‘standaard te bestellen’ aantal in definiëren.

Bekijk zeker ook de filmpjes bovenaan in het scherm van de
artikelen met uitleg over het zoeken in labels en de werkwijze om een
eigen label aan te maken.
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 Het eigen label
is niet wijzigbaar. Hier vindt u de
artikelen die u de laatste 2 jaar gekocht heeft. U herkent deze artikelen in
het systeem d.m.v. het icoontje

.

 Het eigen label
zijn de producten die aan u toegewezen zijn.
Dit label is ook niet wijzigbaar.
 Het resultaat van een selectie van labels kan steeds in excel-formaat
opgevraagd worden door rechts boven op de
-knop te klikken.
U vindt uw document terug in het menu “Documenten” in de rubriek
“Afdrukken labels”.
In deze Excel vindt u ook alle allergeneninfo per product alsook de
datum van de laatste wijziging van de technische fiche.
U kan op dezelfde manier ook kiezen voor een afdruk in
vorm.

 Er bestaan ook standaard labels en verplichte labels. Deze kunnen
enkel beheerd worden door de administrator van het klantnummer.
 Het standaard label komt steeds als eerste selectie tevoorschijn en
kan zowel bij het consulteren als het bestellen van artikelen weggeklikt
worden.
 Het verplicht label komt ook steeds als eerste selectie tevoorschijn
maar kan enkel bij het consulteren van artikelen weggeklikt worden.
Deze labels staan cursief in het overzicht van de eigen labels en de
artikelen ervan zijn herkenbaar in het hele systeem door een .
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3 Bestellen
Als u in het menu op

klikt, krijgt u drie tabbladen te zien:



: In dit tabblad kan u de lopende orders
raadplegen. Door op een ordernummer te klikken kunt u een
bestelling tot in detail bekijken. Het is echter niet mogelijk om een
bevestigde bestelling aan te passen (hiervoor dient u de telesales te
contacteren)



: Telkens u op dit tabblad/leveradres klikt, creëert u
een nieuwe bestelling die dan ook meteen zichtbaar wordt in het
tabblad

.

U kan artikels toevoegen aan uw bestelling door te kiezen voor
of
. U kan verschillende labels na elkaar
oproepen en telkens de gewenste hoeveelheden ingeven. Wanneer u
klaar bent met alle selecties, klikt u op
en alle
ingegeven aantallen komen in uw bestelling in opmaak. Controleer
de bestelling en verbeter de “foutieve artikelen”. Zolang er foutieve
artikelen in de bestelling staan, kan u de bestelling niet bevestigen.
Als er “Nog niet leverbare artikelen” zijn, kan u zelf beslissen of u
akkoord bent met de voorgestelde leveringsdatum. Is dit niet het
geval, dan heeft u nog de mogelijkheid om de lijn uit de bestelling te
wissen

.

Als u klaar bent met bestellen, klik dan op
. U ziet de
bestelling nu in het tabblad
.
De dag voor de levering kan u het uur van de levering nakijken door
op de


te klikken in het menu

(zie p.10)

Uw bestelling blijft in het tabblad
zolang u deze
niet bevestigd heeft. Wanneer u deze bestelling heropent (door op
de orderdatum te klikken), wordt u bestelling herberekend in functie
van de huidige datum
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4 Documenten
Als u ervoor gekozen heeft om een document af te drukken, vindt u het
steeds hier terug in de overeenkomstige rubriek in .pdf (Adobe Reader) of
.xls (Excel)-formaat. Klik op de link met datum en uur van de aanvraag en
open uw document.

5 Statistieken
De “Artikelstatistieken” en “Prijsomzetstatistieken” bezorgen u een
Excel bestand op basis van artikelnummers.
Het bestand vermeldt per artikelnummer de hoeveelheden en de waarden
(zonder BTW) van de gefactureerde artikelen in de geselecteerde periode.
De “Artikelstatistieken” geven u ook alle info over de allergenen van de
afgenomen producten.
De “Prijs/omzetstatistieken” hebben een bijkomende kolom met de
eenheidsprijs van de artikelen op de door u ingegeven datum in het veld
“historische prijs”.
Geef de gewenste selecties in en
druk op
. Na enkele
minuten kan u het resultaat
terugvinden in de
U krijgt bovendien nog een
mailtje met deze Excel-file in
bijlage.

.

Het Excel-bestand dat bekomen wordt door een “Factuur en/of
Creditnota statistiek” aan te vragen, is gesorteerd op basis van de
Factuur- Creditnota- nummers en bevat alle informatie van de facturen en
creditnota’s in de gevraagde periode. Ook uw eigen labels zijn hier per
product vermeld.
De statistieken : “Te factureren orders en leeggoed” geven u een
overzicht van hetgeen klaarstaat om gefactureerd te worden dit zowel
voor handelsgoederen als voor leeggoed in de vorm van een “Specimen
factuur”.
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6 Snelverkoop
Door op de knop
te klikken, heeft u de mogelijkheid om
producten waarvan de vervaldatum nadert, tegen een voordelige prijs aan
te kopen.
OPGELET! Hoewel u hier een overzicht krijgt van de producten, dient u ze
telefonisch te bestellen (zie telefoonnummer televerkoop bovenaan het
scherm).

7 Beheer
Als u administrator bent, ziet u in het menu ook de
functie
staan. U heeft hier de mogelijkheid om
de gebruikers te beheren.

Hier kan u de eigenschappen/autoriteiten van uw JAVA Online gebruikers
wijzigen of nieuwe JAVA Online gebruikers toevoegen.
Via de
kan u de opsplitsing van uw facturen beheren :
Per samenleveradres / per leveradres / per klantreferentie. OPGELET :
door dit te wijzigen, wijzigt u wel degelijk uw huidige vorm van facturatie!
Via de
beheren.

kan u de gegevens van uw contactpersonen
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8 Leveringen
In het deelmenu
krijgt u een overzicht van al uw leveringen.
U kan hier uw levervenster bekijken. Klik hiervoor op de
.
U heeft ook de mogelijkheid om uw zendnota’s in Word-formaat af te
drukken (in etiketvorm) of in .xml of .csv formaat om ze eventueel te
importeren in een stockbeheerprogramma. Klik hiervoor op
. Dit
document is beschikbaar van zodra uw order in fase “zendnota” staat bij
de “Bevestigde bestellingen”.
Klik op
om een kopie van uw getekende leveringsnota op te vragen.
Deze is beschikbaar daags na de levering.
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