BESLIST.NL
WINKELWAGEN

AANMELDPROCES VAN DE
BESLIST.NL WINKELWAGEN

VERKOPEN VIA DE BESLIST.NL WINKELWAGEN
Verkopen via de beslist.nl Winkelwagen betekent dat je optimaal gebruik maakt van de kracht van
ons online winkelcentrum. Met onze Winkelwagen zijn jouw producten goed zichtbaar voor miljoenen
online shoppers én zijn de campagnes eenvoudig te beheren. Je rekent alleen af op het moment dat je
iets verkocht hebt. Kortom een salesgenerator met eenvoudig kostenbeheer.

WEBSHOP AANSLUITEN OP DE WINKELWAGEN
Om de aanmelding van jouw webshop goed te kunnen verwerken hebben we een ingevulde beslist.nl
Winkelwagen Overeenkomst nodig.

SNEL VAN START!
1. Invullen en retourneren overeenkomst met bijbehorende documenten: Winkelwagen overeenkomst
beslist.nl.
2. Optimalisatie van de productfeed, klik hier.
3. Implementatie order en prijs/ levertijd API. Hiervoor zijn de OrderXML handleiding en de
Shopitem handleiding nodig.
4. Live op de Winkelwagen van beslist.nl!
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ADMINISTRATIEF

Stap 1
Je stuurt het volledig ingevulde contract naar het klantcontactcentrum van beslist.nl.
Stap 2
Beslist.nl controleert het contract en verwerkt deze intern.
Wanneer het contract niet akkoord is, wordt hierover contact met je opgenomen door
het klantcontactcentrum.

FINANCE CHECK

Stap 3
Wanneer het contract verwerkt is word je verzocht een controlebetaling van 1 cent
over te maken naar beslist.nl zodat we zeker weten dat we jouw juiste
bankrekeningnummer hebben om gelden op over te kunnen maken.

SHOP CHECK

Stap 4
Een laatste check of jouw shop voldoet aan alle voorwaarden.

TECHNISCH

Stap 5
Datakwaliteit: Voldoet jouw feed aan de kwaliteitseisen of is samenwerking met een
feedpartner een optie? Hoe beter jouw content, des te beter de resultaten van jouw
campagne. Om jouw content te optimaliseren kan je de feed alvast optimaliseren.
Gebruik hierbij de Productfeedhandleiding als leidraad. Indien handig/
noodzakelijk kunnen we je een feedpartner adviseren.
Stap 6
Met behulp van een Order-XML ontvang je orders vanuit de Winkelwagen in jouw
eigen ordersysteem. In onze OrderXML handleiding lees je hoe je deze API kan
testen en implementeren. De OrderXML API is daadwerkelijk in gebruik te nemen
zodra je beschikt over de benodigde XML-key. Deze ontvang je van ons wanneer de
productfeed volledig is geoptimaliseerd.
Stap 7
Data actualiteit: Om wijzigingen in prijzen, levertijden en verzendkosten realtime met
ons te communiceren, heb je een Shopitem API nodig. In onze Shopitem handleiding
lees je op welke wijze je de API kan implementeren. Zodra de Shopitem API gereed
is, kan je deze in overleg met ons testen in onze testomgeving. Er kan enkel worden
getest wanneer je beschikt over een API test-key. Deze verstrekken wij zodra er getest
kan worden.
Stap 8
Categorisatie: We gaan jouw productfeed technisch verwerken en onze
categorisatiespecialisten delen jouw producten in de juiste categorie van beslist.nl in.
Stap 9
We stellen voor jou een online klantaccount beschikbaar, hier dien je een aantal
zaken in te stellen m.b.t. bestelkosten, CPS, uitbetalingen, voorwaarden en
klantenservice. In dit dashboard kan je na livegang ook de resultaten volgen.
Stap 10
Wij controleren of jouw instellingen correct zijn.

LIVE

Jouw webshop staat live op beslist.nl.
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