Handleiding voor de beheerder op www.voedselcoop.eu
Per voedselcooperatie kunnen 1 of meerdere beheerders allerlei dingen aanpassen. De gebruikers
(opmakers en makers) kunnen zelf hun account aanpassen en wachtwoord wijzigen. Als beheerder
ben je zelf allicht ook opmaker en af en toe ophaler maar je hebt wat meer mogelijkheden dan een
andere opmaker.

Deadline:
Dit moet eenmalig ingesteld worden voor de eerstvolgende ophaalronde. Zoals hieronder te zien is
zal de website automatisch op slot staan vanaf de deadline tot een vaste tijd na de ophaaldag/tijd.
Na die ophaaldag blijft alles nog een tijdje op slot zodat de ophaler alles kan uitrekenen mbt de
betalingen.

Wanneer de website weer nieuwe bestellingen toestaat worden oude bestellingen gewist en
worden de ophaaldag en deadline automatisch een week opgeschoven. In principe hoef je als
beheerder hier bijna nooit iets aan te passen, alleen als er een uitzondering is op de gebruikelijke
ophaaldag/tijd – bijv ivm feestdagen.

Nieuwe opmaker aanmaken
Wanneer je nieuwe opmakers bij je voedselcooperatie krijgt kun je een nieuw account aanmaken.
Makers aanmaken gaat (voorlopig) nog niet op deze manier, kwestie van even een verzoekje mailen
naar hosenlander@hotmail.com en het komt goed.

Makers selecteren voor je voedselcooperatie
Dat gaat uiteraard in overleg met de maker in kwestie, je spreekt eerst samen af dat een maker gaat
leveren voor de cooperatie, hoe de betaling gedaan wordt, hoe de bestelling evt klaargezet wordt
e.d. Als daar overeenstemming over is kun je de maker activeren, zie hieronder. Als de maker nog
niet in het systeem zit kun je hosenlander@hotmail.com (Jeroen) even mailen om deze aan te
maken. De maker kan zelf het produktaanbod aanpassen, desgewenst kan iemand binnen je
voedselcooperatie dat ook: een beheerder of normale sterveling met inlogaccount. Jeroen kan
daarvoor wat authorisatie vinkjes voor regelen.
In geval je een maker hebt die af en toe mee doet: je kunt hier heel gemakkelijk een maker even op
non-actief zetten en later weer activeren.
Het pakketprijs vinkje is een detail wat handig kan zijn voor de ophaler: wanneer een maker per
opmaker een tasje/pakketje klaar zet incl het bedrag dat die opmaker die week moet betalen hoef je
niet elk produkt 1 voor 1 te checken in de calculator tool, dan kijk je alleen naar de totaalprijs

oftewel een vinkje bij ‘pakketprijs’. Overigens kun je dit in de calculator tool ook weer te pas en te
onpas even veranderen: ofwel alle losse produkten van die maker checken ofwel alleen het
totaalbedrag per opmaker.

Ophaalschema aanpassen
Wanneer je in je voedselcooperatie bij toerbeurt ophaler bent kan de beheerder op deze pagina het
schema aanpassen. De opmakers die geen beheerder zijn kunnen het schema alleen bekijken.

Maker rechten toekennen aan opmaker

Dit is iets wat beheerders niet kunnen maar via hosenlander@hotmail.com kan het zo geregeld
worden. Reden is dat makers ook voor andere voedselcooperaties kunnen leveren en het is niet
handig als iedereen het produktaanbod kan veranderen maar in goed overleg is er van alles
mogelijk.

