Rentman.
Uitgebreide functionaliteiten.
Materialen uit uw Rentman database importeren naar uw webshop
Materialen worden geïmporteerd met onder andere de dagprijs, staffel reeks, naam
en afbeelding, naar de webshop
Materialen worden in categorieën geïmporteerd in de webshop, gelijk aan de
huidige mappenstructuur
Per materiaal kunt u aangeven of het wel of niet in de webshop geïmporteerd moet
worden
Per materiaal heeft u losse informatie die u kunt toevoegen die mee geïmporteerd
moet worden, zoals een korte en lange omschrijving voor de webshop
Een klant kan een bestelling plaatsen met een van- en tot tijd
Optioneel: de webshop toont op basis van de Rentman beschikbaarheid, of het
materiaal beschikbaar is
Een bestelling van een klant wordt als normaal project inschoten in Rentman en kan
daar verder afgehandeld worden. Het project bevat van- en tot tijden,
klantinformatie en geselecteerde materialen
Bij een nieuwe aanvraag wordt er een mail verstuurd naar het standaard e-mail
adres van het Rentman account
Een contact dat ingevuld wordt in de webshop, wordt gekoppeld met de contacten
uit de Rentman database op basis van het e-mailadres
…

Webshop flow.
Hieronder vindt u een omschrijving van de gebruikelijke stappen die uw klanten en uw
team ondernemen wanneer uw webshop is opgezet en klaar voor gebruik.
Voor klanten:
1. X selecteert de artikelen waarin hij/zij geïnteresseerd is
2. X selecteert de huurperiode en plaatst de bestelling in de winkelwagen
3. X plaatst de order. Op basis van het e-mailadres wordt gecontroleerd of de klant al
voorkomt in de Rentman database. Indien dit niet het geval is wordt er gevraagd
om contactgegevens
4. X ontvangt een bevestiging vanuit de verhuurshop
5. X ontvangt nadien een offerte op basis van de aanvraag rechtstreeks vanuit het
verhuurbedrijf

Webshop flow.

Rentman.

Hieronder vindt u een omschrijving van de gebruikelijke stappen die uw klanten en uw
team ondernemen wanneer uw webshop is opgezet en klaar voor gebruik.
Voor Rentman gebruikers:
1. Een e-mail wordt verstuurd vanuit de plug-in en/of vanuit WooCommerce, dat er
een nieuwe aanvraag open staat
2. De aanvraag wordt in Rentman als project ingeschoten met als status 'concept' en
met bestaand of nieuw contact, aangevraagde materialen en de gekozen
huurperiode
3. Het project wordt verder afgehandeld in Rentman zoals een normaal project.
Contact kan opgenomen worden, offerte kan opgemaakt en uitgestuurd worden

