
Open de app en ga staan op 
Categoriën en klik op de +

Klik op Categoriën toevoegen. Voer een hoofd categorie in en 
vul de subcategorie in en druk 
op het plusje. 

�
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Vervolgens klik je op het 
v-tje rechsonder. Sluit af met 
‘categorie toevoegen’ het rode 
balkje onder.
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DeWinkelApp: bestellijst invoeren



Nu gaan we een product in-
voeren. Ga terug en druk weer 
op het ronde bolletje met het 
plusje. 

Klik nu op product toevoegen. 
Selecteer de hoofdcategorie

Vervolgens de subcatego-
rie. Hier gekozen voor vlees, 
rundvlees. Vul naam product in 
(biefstuk), prijs en hoeveelheid. 
Klaar? Sluit af met Bewaar 
product.
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Een nieuwe subcategorie 
toevoegen bij een bestaande 
hoofdcategorie?

Ga staan op de hoofdcategorie 
en swipe naar links. Klik op 
het groene pennetje.
Als het prullenmandje wordt 
aangeklikt verwijderd u een 
catergorie.

Voeg een subcategorie toe (in 
dit geval varkensvlees). 

Druk op het v-tje  en vervol-
gens op het plusje en save 
product.

�
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Hierna kan je dan weer 
producten toevoegen zoals 
eerder beschreven.

Ook kan je als je op producten 
staat een overzicht zien van 
alle ingevoerde producten. 
Vanuit hier kan je ook op + 
drukken om meer producten 
toe te voegen aan de 
categorien.

Bij vragen:
E: bestellen@dewinkelapp.nl
T: 085-043 67 43



Bestelling binnen?

Bestelling binnen

�

Open bestelling Print bon En/of sla op als pdf



Hou 1 telefoon of tablet beschikbaar voor de bestellingen. Doormid-
del van een (zelf in te stellen) tingeltje komen de bestellingen binnen. 
Klanten kunnen via de door uzelf ingevulde lijst bestellen maar ook 
zelf een bericht schrijven of inspreken. Of beiden. Bijvoorbeeld hier 
heeft de klant 3 ons biefstuk besteld, maar geeft aan in het geschre-
ven bericht dat dit er 2 van 150 gram moeten zijn. 

Open de bestelling. U kunt de bestelling printen en bewaren als pdf. 
Bij klikken op ‘verwerken’, kunt u in opmerkingen nog wat toevoegen 
en na het inklikken van ‘bestelling staat klaar’ kunt u de ontvangen 
bestelling afronden en de klant ontvangt het bericht met het bestel-
nummer. De klant komt op de afgesproken tijd de bestelling halen 
met dit nummer. Het is daarom wel handig om een apart hoekje voor 
deze bestellingen in te richten, want mocht er een rij staan is het wel 
de bedoeling dat deze klanten gelijk bediend kunnen worden. Deze 
klant heeft toevallig gekozen voor pin. Ook om dat dit bij slagers 
lastig is om de prijs exact door te geven. Maar klanten kunnen ook 
kiezen voor Tikkie. Zij vullen dan hun 06 nummer in en kunt u na de 
bestelling te hebben afgewogen een Tikkie sturen. Bij keuze voor pin 
moet er uiteraard nog even gepind worden in de winkel zelf.

Klik op ontvangen en 
vervolgens op verwerken.

Vink ‘bestelling staat klaar’ 
aan en voeg evenetueel nog 
een opmerking toe en verstuur.


