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1. Inloggen

Welkom bij Sligro-ISPC! Op onze shop kun je snel en 
eenvoudig bestellen. 
Heb jij al per e-mail inloggegevens ontvangen voor de 
webshop? Volg dan onderstaande stappen om toegang 
te krijgen tot de webshop. 

1. Ga naar https://shop.sligro-ispc.be/ en klik op 
inloggen.

2. Voer de inloggegevens uit de e-mail in:
• E-mailadres: het e-mailadres van je webshop-

account
• Wachtwoord: het wachtwoord van je webshop-

account
3. Klik op de knop ‘log in’
(de ‘Homepage’-pagina wordt geopend)

https://shop.sligro-ispc.be/


2. Locatie

Via tegels (een kleine organisatiestructuur)
1. Klik rechtsboven op de locatie naam 

(achter je eigen naam)
2. Selecteer een tegel naar de gewenste locatie en je 

wordt automatisch op de locatie ingelogd

Ben je werkzaam in een organisatie met meerdere 
locaties en heeft jouw beheerder je toegang gegeven tot 
meerdere locaties? Dan is het van belang dat je voor de 
juiste locatie besteld. Je kan eenvoudig wisselen tussen 
de locaties. Heb je één locatie? Dan zijn de volgende 
stappen niet van toepassing en kun je naar hoofdstuk 3.

Afhankelijk van de manier waarop je organisatiestructuur 
binnen Sligro-ISPC is opgebouwd zie je de volgende 
manieren om te wisselen tussen locaties.



2.1 Locatie – Via zoeken in locaties

Via zoeken in locaties (een grote organisatiestructuur)
1. Klik rechtsboven op de locatie naam
2. Vul een locatie in op basis van naam of nummer
3. Selecteer een locatie naar keuze en je wordt automatisch op deze 

locatie ingelogd
Het kan zijn dat je onderstaande 3 icoontjes voor de locatie naam ziet 
staan. Dit 3 verschillende beheerniveaus, elk met een andere functie:

Beheerlocatie
Dit niveau kan gebruikt worden om gebruikers aan te maken en toegang 
te geven tot één of meerdere bezorglocaties. Ook kunnen hier lijsten 
aangemaakt en gedeeld worden met onderliggende niveaus. 

Bezorglocatie
Dit niveau kan gebruikt worden om gebruikers aan te maken en toegang 
te geven tot onderliggende bestellocaties. Ook kunnen hier lijsten 
aangemaakt en gedeeld worden met onderliggende niveaus. Dit is 
tevens de locatie waar onze vrachtwagen arriveert. 

Bestellocatie
Alleen dit niveau kan gebruikt om de bestelling te plaatsen.
Ook kunnen hier facturen bekeken worden.



2.2 Locatie – Via locaties pagina

Via ‘locaties’
1. Klik rechtsboven op je naam en ga naar ‘locaties’
2. Selecteer een locatie in het overzicht naar keuze 

en klik op de knop ‘Wijzig locatie’

Je ziet op deze pagina niet dezelfde icoontjes 
terugkomen als in de zoek functionaliteit, behalve het 
winkelwagentje. Hier zijn het huisje en de vrachtwagen 
vervangen door pijltjes waardoor je een niveau in of uit 
kan klappen. Indien u maar 1 bestellocatie heeft, zal 
het er ongeveer uitzien als op de bovenste afbeelding. 
Indien er meer bestellocaties bestaan, dan meer zoals 
de onderste afbeelding.



3. Leverdatum bestelling

Bij het aanmaken van een bestelling wordt altijd de 
eerst volgende afgesproken leverdatum geselecteerd. 
Deze leverdag wordt getoond in de header bovenaan 
de pagina. Door op de leverdag te klikken, kun je de 
leverdatum van je bestelling wijzigen of een nieuwe 
bestelling aanmaken. 

Leverdatum huidige bestelling wijzigen:
1. Klik in de header op de datum van ‘Bezorgt op: (dag 

en datum)’
2. Kies in de kalender een gewenste leverdatum die in 

het groen zijn gemarkeerd voor je nieuwe bestelling 
en (indien gewenst) voer een referentiecode onder 
referentie in

3. Klik op de knop ‘Selecteer als leverdatum’



3.1 Leverdatum bestelling – Een nieuw bestelling aanmaken

Een nieuwe bestelling aanmaken:
1. Klik in de header op de datum van ‘Bezorgt op: (dag 

en datum)’
2. Kies rechtsboven voor ‘Maak nieuwe bestelling’ 
3. Kies in de kalender een gewenste leverdatum die in 

het groen zijn gemarkeerd voor je nieuwe bestelling 
en voer (indien gewenst) een referentiecode onder 
referentie in

4. Klik op de knop ‘Maak nieuwe bestelling’



4. Bestelling maken

Nadat je bestelling is aangemaakt, is het tijd om de 
bestelling te vullen met producten. Bepaal zelf welke 
manier jouw voorkeur heeft en voeg je producten 
razendsnel toe. Voeg producten toe op één van de 
volgende manieren:

 Via zoekmachine
 Via navigatie
 Via lijsten of orderset
 Via invoer artikel of nummer bij winkelwagen
 Via bestelgeschiedenis
 Via mobiele scanner



4.1 Bestelling maken – Via zoekmachine

Via de zoekmachine:
 Zoek op een trefwoord via de zoekmachine
 Druk op Enter
(de zoekresultatenpagina wordt geopend)
 Voer het gewenste bestelaantal in en/of klik op het 

plus-icoon om de producten toe te voegen aan de 
bestelling.



4.2 Bestelling maken – Via navigatie

Via navigatie ‘Alle producten’:
 Klik linksboven ‘Alle producten’
(een menu wordt uitgeklapt)
 Navigeer naar een categorie naar keuze
(de categorie wordt uitgeklapt)
 Kies een subcategorie naar keuze
(de subcategorie wordt geopend)



4.3 Bestelling maken – Zoekresultaten verfijnen

Zoekresultaten verfijnen:
 Verfijn de zoekresultaten door aan de linkerzijde op 

een subcategorie of filteroptie te klikken.
 Kies één of meerdere producten naar keuze. 

Gebruik de Tab-toets om snel te navigeren.
 Voer het gewenste bestelaantal in en/of klik op het 

plus-icoon om de producten toe te voegen aan de 
bestelling.



4.4 Bestelling maken – Via lijsten

Via lijsten:
 Klik rechtsboven op de knop ‘Lijsten’
(de ‘Lijsten’-pagina wordt geopend)
 Er kunnen hier 3 secties te zien zijn:

• Eigen lijsten: deze lijsten zijn aangemaakt op deze locatie en 
kunnen op deze locatie beheerd worden.

• Gedeelde lijsten: deze lijsten zijn aangemaakt op een hoger 
niveau (bijvoorbeeld de bezorglocatie) en vanuit daar gedeeld 
met de huidige locatie. Deze lijsten kunnen niet op de huidige 
locatie beheerd worden.

• Sligro-ISPC lijsten: 
• Orderset: deze lijst bestaat uit producten die wij voor je 

hebben geselecteerd én alle producten die in de 
afgelopen 12 maanden minimaal 1 keer gekocht zijn via 
de webshop of telesales

• Recente aankopen: deze lijst bestaat uit producten die 
je in de afgelopen 12 maanden via de webshop hebt 
besteld.

 Klik op een lijst naar keuze
(de gewenste lijst wordt geopend)
 Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik de Tab-toets

om snel te navigeren.
 Voer het gewenste bestelaantal in en/of klik op het plus-icoon om 

de producten toe te voegen aan de bestelling.



4.5 Bestelling maken – Via invoer artikel of nummer

Via invoer artikel of nummers bij winkelwagen:
 Klik in het hoofdmenu rechtsboven op de knop met 

de ‘Winkelwagen’
(de ‘Winkelwagen’-pagina wordt geopend)
 Voer een artikelnummer of productnaam in en 

selecteer het gewenste product uit de lijst met 
suggesties. 

(producten worden automatisch toegevoegd)



4.6 Bestelling maken – Via bestelgeschiedenis

Via bestelgeschiedenis:
 Klik in het menu op jouw naam
(een menu wordt uitgeklapt)
 Klik op de knop ‘Bestelgeschiedenis’
(de ‘Bestelgeschiedenis’-pagina wordt geopend)
 Klik op een oude bestelling naar keuze
 Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik 

de Tab-toets om snel te navigeren.
 Voer het gewenste bestelaantal in en/of klik op het 

plus-icoon om de producten toe te voegen aan de 
bestelling

 Mocht je de gehele bestelling opnieuw willen 
bestellen, klik dan op opnieuw bestellen. Dit zorgt 
ervoor dat alle producten uit de oude bestelling in de 
nieuwe bestelling komen, inclusief de aantallen. 
Vergeet niet de bestelling nog te plaatsen, deze knop 
voegt enkel de producten toe aan je bestelling.



4.7 Bestelling maken – Via mobiele scanner

Via mobiele scanner:
 Log in met jouw Sligro account op jouw mobiele apparaat 

(telefoon of tablet) 
 Klik in de zoekbalk op 
 Scan jouw gewenste artikelen door de barcodes van de 

producten te scannen
 Klik op ‘Bekijk bestelling’.
(de ‘Winkelwagen’-pagina wordt geopend)



5. Bestelling afronden

Heb je alle producten gevonden en toegevoegd aan je 
bestelling? Controleer het overzicht en verzend je 
bestelling binnen een paar klikken.

 Alle producten toegevoegd? Klik rechtsboven op de 
winkelwagen.

(de ‘Winkelwagen’-pagina wordt geopend)
 Controleer je bestelling en klik op de knop 

‘Verzend bestelling’
(de huidige bestelling wordt verzonden en de 
bestelbevestigingspagina wordt getoond)



6. Niet geplaatste bestelling activeren

Als je meerdere bestellingen hebt aangemaakt, bijvoorbeeld 
vanwege verschillende leverdata, dan kan je op de volgende 
manier wisselen tussen deze bestellingen. 

 Klik rechtsboven op je naam en ga naar ‘Niet geplaatste 
bestellingen’

(de ‘Niet geplaatste bestellingen’-pagina wordt geopend)
 Klik achter de bestelling waarmee je aan de slag wil gaan 

op de knop ‘Activeer bestelling’

Wil je een nieuwe bestelling maken? 
 Kies rechtsboven voor ‘Nieuwe bestelling’ 
(de kalender met leverdatums wordt geopend)
 Kies in de kalender een gewenste leverdatum die in het 

groen zijn gemarkeerd voor je nieuwe bestelling en voer 
een referentiecode onder referentie in (indien gewenst). 

 Klik op de knop ‘Maak nieuwe bestelling’



7.1 Gebruikers aanmaken/beheren

Ben jij namens jouw organisatie als beheerder 
toegevoegd? Dan kun je per locatie gebruikers 
aanmaken en beheren.

 Klik rechtsboven op je naam en ga naar ‘Gebruikers 
beheren’

(de ‘Gebruikers beheren’-pagina wordt geopend, 
waarbij alle gebruikers getoond worden die zijn 
aangemaakt in (of toegang hebben tot) je huidige 
locatie)

Nieuwe gebruiker aanmaken:
 Klik op de knop ‘Nieuwe gebruiker’
(een nieuwe venster wordt geopend)
 Vul de persoonlijke gegevens in. Let op de velden 

die verplicht gevuld moeten worden.

be

be

be

be



7.2 Gebruikers aanmaken/beheren - bevoegdheden

Selecteer de gewenste rechten. Deze kun je op een later moment nog 
wijzigen.

• Dit is een extra hoofdgebruiker: geeft de gebruiker ALLE rechten
• Mag gebruikers beheren: geeft de gebruiker het recht om 

nieuwe gebruikers aan te maken en te beheren op de locaties 
waar hij/zij toegang to heeft

• Mag lijsten bewerken: geeft de gebruiker het recht om 
bestellijsten aan te passen

• Mag prijzen zien: indien uit, zal de gebruiker nergens prijzen zien
• Mag facturen zien: indien uit, zal de gebruiker geen facturen 

zien op zijn mijn account pagina
• Mag bestelling verzenden: indien uit, dan kan de gebruiker geen 

bestellingen aanmaken of verzenden
• Mag budgetten inzien: geeft de gebruiker het recht om de 

budgetmodule te zien
• Mag budgetten beheren: geeft de gebruiker het recht om de 

budgetmodule te configureren
• Mag enkel gelimiteerd assortiment zien: indien een gelimiteerd 

assortiment is ingericht en aan de gebruiker gekoppeld, kan 
deze gebruiker enkel dat assortiment zien

• Mag assortimenten beheren: geeft de gebruiker het recht om 
een gelimiteerd assortiment samen te stellen en aan een 
gebruiker te koppelen. Hierdoor kan die gebruiker enkel dat 
gelimiteerde assortiment zien



7.3 Gebruikers aanmaken/beheren – toegang tot locaties

 Vink de locaties aan waar deze gebruiker toegang 
tot mag hebben en kies een favoriete locatie door 
op het sterretje te klikken.

 Klik op de knop ‘Opslaan’
(de ‘Gebruikers beheren’’-pagina wordt opnieuw 
geopend. Een e-mail met inloggegevens (e-
mailadres+tijdelijk wachtwoord) wordt verzonden naar 
de nieuwe gebruiker).



7.4 Gebruikers wijzigen

Gebruiker wijzigen:
 Klik op de naam of het potloodje van de gebruiker die je wilt 

wijzigen (gebruikers met een slot zijn gebruikers die je niet 
kunt wijzigen omdat deze zijn aangemaakt in een locatie waar 
je geen toegang hebt) 
(De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden getoond.)

 Klik op het tabblad ‘Bevoegdheden’ en/of ‘Toegang tot 
locaties’ om de rechten van de gebruiker of locatie toegang te 
bekijken en wijzigen)

 Wijzig de gewenste gegevens en klik op ‘Opslaan’
(de wijzigingen zijn opgeslagen)

be

be

be

be



8. Assortiment beheren

Wat betekent dit voor de gebruiker:
 De ‘gelimiteerd assortiment’ gebruikers kunnen gewoon gebruik maken van 

alle functionaliteiten op het platform (o.a. browsen door productgroepen via 
‘alle producten’-menuoptie).

 De ‘gelimiteerd assortiment’ gebruikers kunnen zelf ook lijsten aanmaken en 
deze naar wens voorzien van een eigen sortering of voorkeursaantallen.

 De ‘gelimiteerd assortiment’ gebruikers kunnen alle portioneringsvarianten 
van een geportioneerd product bestellen of toevoegen aan een lijst.

 Maar… de ‘gelimiteerd assortiment’ gebruikers kunnen enkel de producten 
zien die een beheerder in het assortiment heeft gezet.

‘Gelimiteerd assortiment’ in een notendop
 Het aanmaken en beheren van assortimenten is op 

hoofdlijnen gebaseerd op de lijsten functionaliteit
 Op de pagina ‘Mijn account’ -> ‘Assortiment beheren’ kunnen 

beheerders zgn. ‘assortimenten’ vormen. Assortimenten zijn 
groepen producten die (optioneel voor een specifieke 
periode) beschikbaar kunnen worden gemaakt voor 
bestellers op de locatie. Aangemaakte assortimenten kunnen 
ook worden gedeeld met sublocaties.

 Beheerders kunnen per gebruiker (door middel van het 
toekennen van het recht ‘mag enkel gelimiteerd assortiment 
zien’) aangeven of de gebruiker enkel toegang heeft tot het 
gelimiteerde assortiment van een locatie.

 Per locatie vormt de som van producten van alle actieve 
assortimenten het zichtbare en bestelbare assortiment van 
de geselecteerde locatie voor deze ‘gelimiteerd assortiment’-
gebruikers.



8.1 Assortiment beheren

Na login heeft beheerder onder ‘mijn account’ toegang 
tot een nieuwe pagina om assortiment te beheren.
 Log in met jouw Sligro account
 Ga via jouw naam in het hoofdmenu naar ‘mijn 

account’
 Klik op ‘assortiment beheren’ aan de linkerkant



8.2 Overzichtspagina gelimiteerd assortiment

De pagina ‘assortiment beheren’ geeft de beheerder een overzicht van alle aangemaakte assortimenten van de huidige locatie. Op deze pagina 
worden de assortimenten gecreëerd en beheerd. De cijfers in het plaatje hieronder geven de mogelijkheden aan op de pagina.
1. Overzicht van alle aangemaakte assortimenten (titel, aantal producten, bestelperiode, aantal locaties gedeeld, laatst aangepast en welke locatie 

gecreëerd)
2. Een nieuw assortiment aanmaken en te delen met onderliggende locaties
3. Bepaal via de sortering van getoonde assortimenten
4. Optie voor locaties toewijzen, exporteren, dupliceren of verwijderen van assortimenten
5. Vervang via een product in alle assortimenten



8.3 Beheerder creëert een assortiment

Een beheerder heeft verschillende mogelijkheden om een 
assortiment te maken. Hierin bepaalt de beheerder welke 
producten haar gebruikers kunnen zien en bestellen in de 
webshop. Deze mogelijkheden zijn vergelijkbaar met het 
maken van lijsten.

!! Wijzigingen in het assortiment zijn niet direct zichtbaar voor 
de ‘gelimiteerd assortiment’-bestellers. Houdt rekening mee 
met een verwerkingstijd van een half uur.

Nieuw (leeg) assortiment maken
Een nieuw assortiment maken. Klik op
1. Een naam opgeven (bijvoorbeeld, keuken, groente of 

zomer)
2. Klik op ‘opslaan’

(een assortiment lijst wordt aangemaakt)



8.4 Beheerder opent assortiment detail pagina

De cijfers in het plaatje hieronder geven de mogelijkheden 
aan op de pagina.
1. Klik op “product toevoegen” en voeg producten toe aan 

het assortiment
2. Klik op “verwijderen” om een product te verwijderen uit 

het assortiment
3. Klik op ‘bestelperiode’ om de bestelperiode in te stellen
4. Klik op ‘toewijzen aan’ om de gedeelde locaties toe te 

wijzen
5. Klik op ‘product(en) niet leverbaar’ om een overzicht 

van niet bestelbare product(en). 
Niet zicht baar in screenshot, rode rand om geeft aan 
waar dit zou verschijnen

6. Klik bij ‘maak beschikbaar als lijst’ om het assortiment 
beschikbaar als lijst te stellen (assortiment wordt 
gekopieerd naar lijsten)

De assortiment detail pagina geeft de beheerder een overzicht van producten in een aangemaakt assortiment. De beheerder kan 
producten toevoegen of verwijderen en op deze manier het assortiment aanpassen wanneer het nodig is. 



8.5 Beheerder maakt nieuwe ‘gelimiteerd assortiment’ 
besteller aan

Beheerder kan (nieuwe) bestellers het recht ‘mag enkel gelimiteerd assortiment zien’ aan toewijzen. Bestellers met dit recht 
zien alleen producten uit het gelimiteerd assortiment van de locatie waar ze op zijn ingelogd.

1. Ga via jouw naam in het hoofdmenu naar 
‘gebruikers beheren’

2. Klik op ‘nieuwe gebruiker’ en vul zijn of haar 
gegevens in

3. Vink de bevoegdheid ‘mag enkel gelimiteerd 
assortiment zien’ aan

4. Selecteer de locatie waar de assortiment lijst is 
toegewezen

5. Klik op ‘opslaan’



8.6 Assortiment vullen

Nadat de assortiment lijst is aangemaakt, kun je het assortiment vullen 
met producten. Voeg de producten toe op één van de volgende manieren:

Via assortiment:
1. Klik op
2. Zoek jouw gewenste product op basis van naam of 

artikelnummer
3. Voeg meerdere producten op deze manier toe
4. Alle producten gevonden? Klik op ‘voeg toe’

(producten worden toegevoegd aan de assortiment lijst)

Via product:
1. Zoek jouw gewenste product op basis van naam of 

artikelnummer of via ‘alle producten’
2. Selecteer een product
3. Klik op
4. Selecteer ‘assortiment’
5. Vink de gewenste assortiment lijst aan
6. Klik op ‘opslaan’

(product wordt toegevoegd aan de assortiment lijst)



9. Wijzigen van eigen gegevens

Wil je jouw eigen gegevens aanpassen of het 
wachtwoord veranderen? Die kun je op de volgende 
manier veranderen.

 Klik rechtsboven op je naam en ga naar ‘Mijn 
account’

(de ‘Mijn account’-pagina wordt geopend)
 Klik links van de pagina op ‘Mijn gegevens’
 Wijzig de gewenste gegevens door op ‘wijzig’ te 

klikken en klik op ‘Opslaan’
(de wijzigingen zijn opgeslagen)



10. Bestelgeschiedenis

Op de webshop is het gemakkelijk je gegevens te 
bekijken. Zo ook de geplaatste bestellingen van de 
locatie waarvoor je op dat moment bent ingelogd.

 Klik op jouw naam in de header
 Kies voor ‘Bestelgeschiedenis’
(let op, dit zijn enkel de bestellingen die via de 
webshop zijn geplaatst)



11. Facturen bekijken

Op de webshop is het nóg eenvoudiger om inzicht te 
hebben in je facturen. 

 Klik op jouw naam in de header
 Kies voor ‘Facturen’

*Let op: screenshot is verouderd



12. Wijzig favoriete locatie

Heb je toegang tot meerdere locaties dan wordt door 
de beheerder binnen jouw organisatie een favoriete 
locatie aangemerkt. Een favoriete locatie wordt bij 
inloggen automatisch geopend, zodat je direct 
bestellingen kunt plaatsen namens een locatie naar 
jouw voorkeur. Je kunt de favoriete locatie op ieder 
moment zelf wijzigen.

 Klik rechtsboven op de locatie
(de locatie wordt uitgeklapt)
 Klik op ‘Bekijk alle locaties’
(de ‘Locatie’-pagina wordt geopend)
 Kies jouw favoriete locatie door op de ster te 

klikken



13. Legenda

Huidige bestelling

Beheeropties

Eerlijk & Heerlijk

Geportioneerd product

Diepgevroren product

Resultaten weergeven in tegel-weergave

Resultaten weergeven in lijst-weergave

Home

Favoriet

Beheerlocatie

Bezorglocatie

Bestellocatie

Waarschuwing 
een bericht waarin een belangrijke melding wordt gegeven 
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