
Online order- en voorraadbeheer 
OrderFlow 

Inleiding 
Om te kunnen starten met een opleidingstraject adviseren wij jullie om onderstaande 
voorbereidingen te treffen: 
• Het samenstellen van een enthousiaste en hechte pilootgroep 
• Het aanstellen van een beheerder en een aanspreekpunt voor Orderflow zodat ik 

makkelijker met jullie kan communiceren !
Om Orderflow zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen raden wij aan om tijdens en 
tussen opleidingssessies op ons beroep toe doen voor (meer technische) taken. Enkele 
mogelijkheden zijn (niet beperkt tot deze lijst): 
• het importeren van gegevens (producten, leveranciers) (in regie) 
• hulp bij het configureren van de beheersmodule (in regie) 
• opmaken van afdruksjablonen (200 per sjabloon, en varianten in regie) !!
Opleidingsmateriaal 
Als de opleiding doorgaan in jullie school dan verzoeken we jullie om volgende praktische 
elementen te voorzien: 
• Whiteboard of Flipchart 
• Projector 
• Toegang tot het internet (wifi of bekabeld) 
• Verlengsnoer !!
Opleidingstraject 
We schetsen kort en bondig de verschillende stappen in het opleidingstraject. Afhankelijk van 
de voorbereiding, de complexiteit van de interne werking en de grootte van de groep zijn hier 
meerdere opleidingen voor nodig.  
 
Bij elke stap brengen we in kaart wat we van de deelnemers verwachten, zodat jullie je goed 
kunnen voorbereiden en zodat de opleiding zo efficiënt mogelijk kan verlopen.  
Opmerking: niet alle deelnemers hoeven alle vaardigheden en kennis te bezitten van alle 
stappen. Het is volstrekt normaal dat een opleiding bestaat uit een heterogene groep van 
deelnemers waarin elk individu zijn of haar expertise heeft. !
Tijdens en na elke stap wordt Orderflow geconfigureerd. Je zal dus na elke stap in het traject 
meteen ook aan de slag kunnen gaan met Orderflow, de opgedane kennis in de praktijk 



kunnen brengen, en de meerwaarde in je organisatie voelen.   !
Aangezien Orderflow stapsgewijs geconfigureerd wordt, wordt Orderflow ook stapsgewijs in 
gebruik genomen. Eens dat jullie Orderflow in productie genomen hebben kunnen jullie niet 
langer vrij experimenteren in Orderflow zonder daarbij het risico te lopen dat je instellingen en 
gegevens (al dan niet per ongeluk) wijzigt. Daarom bieden wij ook testinstallaties aan zodat 
jullie veilig kunnen experimenteren en oefenen op een afzonderlijke installatie die losstaat 
van jullie echte installatie. !
De stappen zijn uiteraard niet allemaal verplicht, beschouw ze al een lijstje waaruit jullie 
kunnen shoppen. !
1. Orderproces: Hier gaan we samen de werking van jullie school vertalen naar Orderflow 

en optimaliseren met Orderflow. Jullie belangrijkste taken zijn:  
• Het meebrengen van alle documenten die betrekking hebben tot de goederenstroom 

(bv. bestelbonnen, werkkaarten, fiches, materiaalaanvragen, prijsoffertes etc) 
• Het in kaart brengen van de interne werking (proces, uitdagingen, problemen en 

bekommernissen van alle betrokkenen) !
2. Orderproces (vervolg): Er wordt verwacht van de deelnemers dat ze reeds geoefend 

hebben Orderflow.  Een lijst van gebruikelijke orderprocessen is wenselijk. We gaan 
samen door de orderprocessen, evalueren die en  lossen eventueel nog opstaande 
vragen samen op.  !

3. Financiële opvolging: Er wordt verwacht dat de deelnemers nagedacht hebben over 
welke kostenplaatsen nodig zijn. We gaan samen een model uitwerken welke 
kostenplaatsen zinvol zijn en hoe ze toegepast worden. !

4. Facturatie: Hiervoor is geen specifieke voorkennis vereist. We diepen samen het 
facturatieproces uit. !

5. Depotstructuur/productengamma: We verwachten van de deelnemers kennis over de 
diverse soorten producten van verschillende afdelingen, de logische opdeling van de 
producten, en huidige opslag van de producten. Samen gaan we een model uitwerken 
om de producten te structureren.  !

6. Inventaris: We verwachten van de deelnemers kennis van de diverse soorten 
inventarisgoederen en de opvolgingsnoden. We gaan samen tonen hoe je een inventaris 
kan aanleggen, hoe je die kan automatisch laten opbouwen en afbouwen met Orderflow.  !

7. Gebruikersinstellingen en toegangsrechten: We verachten dat de deelnemers kennis 
genomen hebben van de huidige orderstructuur en de verantwoordelijkheden van de 
individuen. We gaan samen met jullie de toegangsrechten leren instellen.  !

8. Algemene instellingen: Hiervoor is geen speciale kennis is vereist, er wordt wel 
verwacht dat de gebruikers ofwel de instellingen verkend hebben ofwel vragen hebben 
over algemene instellingen !



9. Importeren/Exporteren: Hiervoor is kennis van excel of andere office software vereist. 
Enige ICT achtergrond is daarenboven welkom. We lichten toe hoe jullie producten en 
contacten kunnen importeren en exporteren.  !

10.Afdruksjablonen: Er wordt verwacht dat er een lijst bestaat van alle afdruksjablonen en 
nodige varianten per bontype. We toetsen samen af of de nodige IT kennis in huis is om 
die sjablonen al dan niet zelf te bouwen. 

!
Meer weten 
!
Bezoek onze website op www.orderflow.be. Vraag vandaag je opleidingen aan en ga 
meteen aan de slag.  !
Thomas Cleenewerck 
Inceptive BVBA !
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