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Inleiding:
Voor u ligt een uitgebreide handleiding waarin de werking van Plant Market voor u als
leverancier stap voor stap wordt uitgelegd.
Wanneer de werking van Plant Market goed begrepen wordt, kan dit voor u als leverancier
grote meerwaarde bieden. U heeft via dit systeem de mogelijkheid om actiever, gerichter en
meer te verkopen direct naar klanten.
Om zoveel mogelijk verkoop te genereren via Plant Market is het van levensbelang uw
voorraad ten alle tijden up-to-date te houden. Hierin is uw rol uitermate belangrijk. Door het
continu updaten van uw voorraad en planten te leveren conform hetgeen op Plant Market staat
kunnen klanten aan de hand van uw leveranciersnummer merkentrouw worden. Dit betekent
dat u invloed heeft op uw eigen verkopen via Plant Market.
Mochten er na het lezen van deze handleiding alsnog vragen of onduidelijkheden zijn, neem
dan gerust contact op met onze medewerkers. Wij staan altijd klaar om u actief te
ondersteunen wanneer u ons nodig acht.
Ik wens u veel succes met het gebruik van Plant Market!
Fons van Wezel
Directeur Plant Market
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1. Navigeren naar de leverancierspagina
Ga naar onze website: www.plant-market.com
Navigeer met de muis naar het knopje leverancier en klik vervolgens op ‘inloggen’.

Vervolgens komt u op de volgende pagina en dient u uw Username (gebruikersnaam) en
Password (wachtwoord) in te voeren. Zodra deze velden zijn ingevoerd dient u op ‘Login
Market’ te klikken.

U wordt doorgeschakeld naar uw voorraadlijst.
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2. Snelle aanpassing van de huidige voorraad
Op deze pagina vind u een overzicht van de voorraad die van u bekend is bij Plant Market.
Hier kunt u de aantallen (1), prijzen (2), aantal per palletplaats (3), kwaliteit (4) en eventuele
aanvullende opmerkingen (5) eenvoudig aanpassen van de huidige bekende voorraad.
In dit overzicht kunt u op een gemakkelijke manier uw foto’s toevoegen en/of aanpassen. Om
foto’s toe te voegen/wijzigen klikt u simpelweg op een van onderstaande tekentjes:
Dit tekentje betekent dat er al een foto gekoppeld is. Klik hierop om de foto te
verwijderen/vervangen wanneer de huidige foto niet meer up to date is.
Dit tekentje betekent dat er nog geen foto is gekoppeld aan de partij. Klik hierop om een
foto te uploaden en toe te voegen aan de partij.
De foto’s worden direct getoond op Plant Market, waardoor u direct de kans op meer verkoop
vergroot! In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd waaraan de foto’s op Plant Market dienen te
voldoen.
Zodra u uw voorraadlijst heeft aangepast, kunt u deze met één druk op de knop bevestigen.
Dit doet u door te klikken op ‘data alle regels verversen’ (zie rode pijl in onderstaand
overzicht).
Belangrijk: Wanneer u dit niet doet, worden de veranderingen niet opgeslagen !!!
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3. Nieuwe voorraad toevoegen aan uw aanbod
Het is bij Plant Market tevens mogelijk om nieuwe voorraad toe te voegen aan uw huidige
aanbod. Hiervoor klikt u in het menu linksboven op ‘Partij toevoegen’.

U ziet het volgende scherm verschijnen:

In dit scherm kunt u zoeken op plantnaam en maatomschrijving in het zoekvak (linksboven).
In het bovenste veld vult u de plantnaam in, een gedeelte van de plantnaam is al voldoende.
Hoe meer u van de gehele naam invult, hoe gerichter u zoekt. Vul bijvoorbeeld ‘Acer Atrop’
in wanneer u de ‘Acer palmatum Atropurpureum’ zoekt. In het onderste zoekveld kunt u (een
gedeelte van) de maatomschrijving invullen om daarmee te zoeken.Vul bijvoorbeeld ‘100’ als
u een ‘100 125 kluit’ zoekt.
Na het invullen van beide zoekvelden, klikt u op ‘zoeken’. Alle gevonden resultaten worden
rechts in beeld getoond. Kies en selecteer uit de zoekresultaten de juiste plant met de maat die
het meest overeenkomt met uw partij.
Beide zoekvelden dienen ingevuld te zijn!!
Wanneer u de plant heeft geselecteerd, gaat u verder bij het vak ‘regeldetails’. De ‘gekozen
plant’ en ‘gekozen maat’ worden automatisch ingevuld bij het selecteren van de plant. Vul
onder de kopjes de juiste gegevens in (aantal stuks uit uw voorraad en de prijs per plant).
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Het ‘aantal per laadeenheid’ wordt automatisch ingevuld en deze hoeft u niet aan te passen.
Dit kan echter wel aangepast worden indien het aantal per palletplaats afwijkt van de
standaard (controleer deze dus wel).
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4. Foto’s op Plant Market.
Tot slot heeft u de mogelijk om een foto te koppelen aan de partij. Het foto-icoontje zoals
aangegeven in hoofdstuk 2 geeft aan of er wel of geen foto reeds gelinkt is. Wanneer er geen
foto is gekoppeld klikt u op het icoontje en vervolgens klikt u op ‘bestand kiezen’. Na het
aanklikken van uw foto, komt het bestand in het fotoveld te staan (in tekst, er wordt geen
afbeelding zichtbaar). Wanneer u op ‘opslaan’ klikt wordt de foto automatisch geüpload. We
gaan ervanuit dat u zoveel mogelijk partijfoto’s toevoegt, partijen zonder foto worden minder
vaak gekocht.
Ter controle kunt u in de gehele voorraadlijst checken of het icoontje achter de desbetreffende
partij groen is gekleurd.
Foto’s die worden toegevoegd zijn direct zichtbaar op het klantgedeelte van Plant Market, wat
de kans op verkopen doet vergroten!
Het is de bedoeling dat de foto duidelijk en actueel is volgens onderstaand voorschrift:
 Foto moet genomen worden van de gemiddelde plant van de partij
 In geval van een niet uniforme partij moeten er minstens 3 planten naast elkaar staan
 Foto’s bij voorkeur nemen tegen een witte achtergrond met een duidelijke
maataanduiding in beeld, met een liniaal of meetband
 Gekoppelde foto’s mogen niet ouder zijn dan 4 maanden gedurende het winterseizoen
en niet ouder dan 1 maand in het groeiseizoen
Een paar voorbeelden:

Wanneer u klaar bent met het toevoegen van foto’s kunt u het scherm met het kruisje verlaten.
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5. Hoe verkoop ik meer planten via Plant Market:
 Zorg ervoor dat uw partijen voorzien zijn van foto’s. Partijen op Plant Market met foto
worden tot 70% meer verkocht.
 Zorg voor een lijst die up to date is. Als leverancier krijgt u van ons een nummer
toegediend die de klanten kunnen herkennen. Als een klant vaker merkt dat uw
producten uitverkocht zijn zal hij eerder geneigd zijn om producten van een andere
leverancier te kiezen. Dit betekent dat het van essentieel belang is dat u uw voorraad
bijhoudt zodat de klant ‘merkentrouw’ wordt.
 Stuur uw speciale aanbiedingen naar inkoop@plant-market.com dan zorgen we dat
deze extra aandacht krijgen in de lijst met afgeprijsde artikelen. Zorg ervoor dat u een
foto stuurt van de partij die u wilt aanbieden, met een goede kwaliteit en voorzien van
een scherpe prijs.
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6. Exporteer uw voorraadlijst naar Excel
De leverancierspagina van Plant Market is multifunctioneel. Zo kan de exporteer functie u
helpen om Plant Market als voorraadsysteem te gebruiken. De door u ingevoerde voorraad
kunt u op een eenvoudige wijze exporteren naar Excel door simpelweg op ‘Exporteer’ te
drukken.

Op deze manier kunt u uw voorraad ook versturen naar andere partijen die voor u van belang
zijn.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze handleiding nog vragen? Aarzel niet om
contact met ons op te nemen, onze medewerkers staan voor u klaar.

Oekelsebaan 23
4881 NE Zundert
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076-5990590
076-5990565
inkoop@plant-market.com
www.plant-market.com
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