Handleiding leveranciers toevoegen
#STAP 1: Inloggen in het CMS systeem
U vindt het CMS systeem van uw aannamesoftware op http://aggeloo.com/admin/ en hier kunt u inloggen met
uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Dit zijn dezelfde inloggegevens als die u gebruikt voor uw
condoleanceregister.

#STAP 2: Ga naar de aannamesoftware omgeving
Klik vervolgens links in uw menu op Aggeloo – Aanname

#STAP 3: Klik nu op ‘formulieren’
Klik bovenin op formulieren om naar de instellingen van uw aannameformulier te gaan.

#STAP 4: Klik nu op ‘thema’s
Klik bovenin op thema’s om naar een overzicht van alle thema’s binnen uw aannamesoftware te gaan.

#STAP 5: Thema ‘type’ order aanvraag
U heeft keuze uit twee type thema’s, namelijk een ‘informatie aanvraag’ of een ‘order aanvraag’. Een informatie
aanvraag is puur een thema gericht op de aanname van een uitvaart, een order aanvraag is gericht aan een
leverancier en kan gebruikt worden om een opdracht te verzenden aan een van uw leveranciers. U bepaalt zelf
welke thema’s u aan een leverancier meestuurt en op die manier dus ook zelf welke informatie zij van u
ontvangen.

De thema’s die u aan een leverancier mee wilt sturen kunt u aanvinken via ‘verbonden thema’s. Hij stuurt
automatisch het thema mee waar de order betrekking op heeft.

#STAP 6: Toeleveranciers toevoegen
Op het moment dat u heeft gekozen voor een order aanvraag kunt u leveranciers aan uw thema gaan
e

koppelen. Dit doet u via het 3 tabblad ‘Toeleveranciers’.

U klikt nu op de button ‘Voeg een leverancier toe’ en vult de velden in die vervolgens tevoorschijn komen.
Wanneer u op ‘Opslaan’ klikt dan is deze leverancier gekoppeld aan de order aanvraag. Het is mogelijk om
meerdere leveranciers toe te voegen.

#STAP 7: Verstuur nu een order aanvraag
Wanneer u een ingevuld dossier heeft kunt u een order aanvraag versturen aan een leverancier. Dit doet u via
de knop ‘Opdrachten versturen’ op uw dashboard. U selecteert de leverancier waar u de order naartoe wilt
sturen en kunt nog een begeleidende tekst aan uw email bericht toevoegen. Klik nu op verzenden en uw order
aanvraag is verstuurd.

