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Handleiding Vawi Webshop

In afwachting van betere tijden (na deze bizarre periode van Corona), hebben wij ondertussen gebruik
gemaakt om de Vawi webshop een update te laten ondergaan.
Vanaf 3/5/2020 zal deze operationeel zijn.
Met de intentie om een snellere en gebruiksvriendelijkere versie te kunnen aanbieden zijn er dan
ook enkele aanpassingen gebeurd qua lay-out. (Onderstaand alvast een beknopte uitleg om uw
favorietenlijst te beheren - uw wachtwoord en login blijven uiteraard behouden).
• Als je rechtsboven op “Artikels” klikt, krijg je standaard een "Quickpick-overzicht"
te zien. (= slimme favorietenlijst, met de TOP 50 artikels die je recent besteld hebt).

*Actie is geldig, zie periode boven, en zolang de voorraad strekt. Uitverkocht, prijswijzingen en drukfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Vormgeving & opmaak verzorgd door IMgraphics.nl 2020

• Achter elk artikel staat een sterretje, als je hier op klikt wordt dit geel en komt dit
artikel in je klassieke favorietenlijst.
• Klik je (links)bovenaan op de favorietenlijst (knop met geel sterretje) krijg je deze
te zien. (Om iets te verwijderen uit je favorietenlijst gewoon terug op geel
sterretje klikken achter artikel en in de omgekeerde weg gaat dit dan uit uw lijst)
• Als je nog geen favorietenlijst hebt samengesteld, dan kan dit heel eenvoudig door linksboven in het vakje
“Categorie” op het veld <Recent besteld> te klikken en dan krijg je ook de slimme favorietenlijst te zien.
• Door gebruik te maken van je “Tab”-knop op je computer kun je nu direct van het ene naar het
andere artikelveld springen bij ingave van je te bestellen aantal.
• Hieronder een visuele voorstelling hoe de favorieten (en andere knoppen) werken:

Bij vragen, niet twijfelen ons te contacteren.
Met Vriendelijke Groeten,
Het VAWI Sales-team

Omdat vers belangrijk is... VAWI

