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IPM-procedure om 
bestellingen in te geven 
 

Dit is het proces om bestellingen in te geven zoals dat vanaf nu gevolgd moet worden: 

1. Zoek de firma op in CRM of creëer die als die nog niet in CRM staat.  

 

2. Zoek de contactpersoon op in CRM of creëer die als die nog niet in CRM staat, want die zou 

in CRM kunnen staan zonder gekoppeld te zijn aan een account. In dat geval moet u het 

contact toevoegen in plaats van het te creëren. 

 

3. Stel de offerte op, waardoor er een offerte-e-mail aan de klant wordt opgesteld die gewijzigd 

kan worden door de verkoper. 

 

4. Als de klant akkoord gaat, plaats dan de bestelling door de offerte te verwerken – na 

eventuele wijzigingen gevraagd door de klant. Voeg de bevestigingsmail bij de bestelling. 

 

5. Verstuur de bestelling naar SAP. 

 

Opmerking: als een klant rechtstreeks een bestelling plaatst, kunt u die direct ingeven zonder eerst 

een offerte op te stellen. 
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Hoe een offerte opstellen? 
Een offerte bestaat uit 2 grote delen 

1. De hoofding van de offerte 

2. De productregels die de offerte vormen 

Gewoonlijk wordt een offerte als volgt opgesteld: de fiche van de account wordt geopend om de 

contactpersoon op te zoeken en op basis van de contactfiche wordt dan een offerte opgesteld met 

een hoofding. Daarna worden de productregels van de offerte een voor een toegevoegd. Zodra de 

offerte ingevoerd is, wordt een offerte-e-mail opgesteld. 

We bekijken dit in detail: 

Om een offerte op te stellen, gaat u naar de accountfiche van de opdrachtgever. 

 

 

Open de fiche en klik op de naam van uw koper: 
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In de contactfiche klikt u op Offertes 
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Er verschijnt een lijst van openstaande offertes. Om een nieuwe offerte op te stellen, klikt u op de 

knop “Nieuw: Offerte” 

 

 

Vul uw offerte in: 

• Naam: geef de offerte een naam om die sneller terug te vinden in de lijst van offertes. We 

raden aan om altijd het jaar en eventueel ook de maand van publicatie te vermelden en ook 

de firmanaam en de naam van de campagne van de adverteerder, indien van toepassing. Zo 

zal u uw offerte sneller terugvinden in de lijst van al uw offertes (bijvoorbeeld: COCA-COLA 

CAMPAGNE JEUX OLYMPIQUES 2012) 

• Date estimée de clôture: hier kunt u een einddatum van de geldigheid van de offerte 

ingeven. 

• Probabilité: om een inschatting te maken van uw portefeuille. 

Geef de contactpersoon, de verkoper, de opdrachtgever (dit is de firma die gefactureerd wordt) en 

de adverteerder correct in. Klik dan op het pictogram voor opslaan ( ). Zo wordt de hoofding van de 

bestelling gecreëerd. 

 

Klik op Bestaande producten om de regels van uw offerte in te voeren 
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Klik op de knop Nieuw: Offerteproduct om de eerste regel in te geven 

 

Wat moet er in een offerteregel staan? 

Een offerteregel bevat 6 elementen: 

1. Het verkochte product 

2. De publicatiedata 

3. de prijs 

4. De factureergegevens 

5. De eventuele specifieke webopties 

6. De technische elementen van de publicatie 
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1. Het verkochte product 
Elk product heeft een artikelnummer. Dit artikelnummer moet dus ingegeven worden en dat kan op 

3 manieren 

a) Kent u het artikelnummer, dan geeft u dit gewoon in 

b) U kent het artikelnummer niet, maar het is een product dat u regelmatig verkoopt. Het 

systeem onthoudt de 20 laatst verkochte producten in de bestellingen van de voorbije 200 

dagen zodat u het artikelnummer snel kunt terugvinden in de 20 laatst verkochte producten. 
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c) U kent het artikelnummer niet en dit product behoort niet tot uw vaak verkochte producten. 

Dan moet u uw artikel opzoeken in de catalogus. 

 

Kent u het artikelnummer, dan geeft u dit gewoon in: 

Een artikel waarvan u het nummer kent, geeft u als volgt in. U wilt bijvoorbeeld een pack web 40 van 

Logic-immo verkopen. 

Als u weet dat 4469 het nummer is van een “Pack web 40 Logic-immo, pour la vente et location” dan 

geeft u 4469 gewoon in in het veld ‘Produit’. 

 

Als u dit veld verlaat, wordt het nummer vervangen door de volledige referentie: 

 

 

Een artikel dat u regelmatig verkoopt: 

Als u dit pack web regelmatig verkoopt, maar het artikelnummer niet kent, klik dan op de knop 

Sélectionner produit en kies het product in de tab Mijn Producten. Uw product zou in de lijst 

moeten staan. Zo ja, klik dan op de regel en daarna op de knop Kiezen. 
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U kent het artikelnummer niet 

Als u het artikelnummer niet kent, moet u de zoekmodule gebruiken waarmee u alle artikelnummers 

kunt terugvinden van de producten die verkocht worden door IPM.  

Deze artikelnummers zijn onderverdeeld in de groepen Magazine, Presse, Web en Radio. 

Kies de gewenste groep. Voor een pack web kiest u dus de tab Web. 

 

Bovenaan kunt u zoekcriteria ingeven. Hoe meer criteria, hoe nauwkeuriger het zoekresultaat. 

In dit geval zijn we alleen op zoek naar webproducten: 

• Van logic-immo  -> Titel: Logic-immo 

• Van het type “Pack” -> Type: Pack 

• Van Waals-Brabant -> Editie: Brussel, Brabant & Namur 

Het systeem vindt 12 overeenstemmende producten: 
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Nu klikt u gewoon op regel 4469 en dan op de knop ‘Kiezen’ om dit product te selecteren. 

In het veld “Nom sur les documents” kunt u de offerte een andere naam geven dan het 

artikelnummer om duidelijkere informatie te geven aan de klant in de offerte-e-mails die naar de 

klant verstuurd worden.  

2. Publicatiedata 
Als het product gekozen is, moet u de publicatiedata selecteren door te klikken op de knop “Editer 

les dates de parution”. 

 

Stel dat onze klant ons pack web voor 3 maanden bestelt. Dan hoeft u enkel de begindatum in te 

geven via de kalenderknop en dan het aantal maanden. 

Het systeem zal daaruit alle publicatiedata afleiden en dan kunt u uw regel opslaan. Deze verwerking 

kan lang duren omdat er voor elke publicatiedatum een controle wordt uitgevoerd (als we 

bijvoorbeeld een cover 4 besteld hebben in een tijdschrift, moet voor elke gekozen datum nagegaan 

worden of de cover 4 al besteld werd …) 
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3. Prijs 
De volgende stap is de vermelding van de verkoopprijs. 

De verkoopprijs wordt automatisch berekend op basis van het tarief en kan naar goeddunken van de 

verkoper aangepast worden. 

In ons voorbeeld is de eenheidsprijs van het pack € 169 per maand, of € 507 voor 3 maanden. 
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Stel dat we beslissen om de publicaties aan te bieden voor € 450. Dan kunnen we de korting 

berekenen en ingeven in het veld Handmatige korting (€) of klikken op het pictogram aan het einde 

van het veld Berekend kortig en 450 ingeven. 
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4. Eventuele opties (specifiek web Logic-immo) 

 

Met deze knop kunt u de bestelregel aanvullen met specifieke kenmerken van Logic-immo. Als u 

deze knop niet aanklikt en er opties nodig zijn (afhankelijk van het verkochte product) verschijnt het 

dialoogvenster met opties voor de bevestiging 

• Voor de GeoBooster in e-reclame, om het geografisch gebied af te bakenen 

• Voor de rechthebbenden om te verduidelijken wat ze mogen gebruiken 

• Voor de banners om een deel van een uitgave te bepalen 

• De talen van de site 

• De sites waarop de advertentie zal verschijnen 

Opties voor de GeoBooster 
Bij de verkoop van een GeoBooster verschijnt het onderstaande dialoogvenster waarin onderaan een 

selectiecriterium voor de GeoBooster-gebieden gekozen kan worden. Selecteer gewoon het gebied 

in kwestie. 
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Opmerking: voorlopig wordt er nog gewerkt aan dit dialoogvenster. De namen van de velden liggen 

nog niet vast; er is maar een GeoBooster-gebied per productregel mogelijk. Dit betekent dat als een 

klant meerdere GeoBooster-gebieden wil, er meer regels gecreëerd moeten worden (opmerking: het 

systeem laat toe om regels te kopiëren en de gekopieerde regel dan te wijzigen). 

Optie voor de rechthebbenden 
In het kader van rechthebbenden moet de tab Entitled gebruikt worden. 

 

In deze tab kunnen de rechthebbenden geselecteerd worden: zoek bovenaan de naam van de 

rechthebbende op met de Search-functie. Selecteer de juiste rechthebbende dan met de knop Add 

en zo voort. 

 

Als alle rechthebbenden onderaan zijn toegevoegd, dubbelklikt u op ‘Quantity’ om het aantal 

mogelijke advertenties per rechthebbende te bepalen. 

Optie voor de provincies 
Voor catalogusproducten waarvoor bepaald kan worden in welke provincies de advertentie zal 

verschijnen, gebruikt u de tab Section. De mogelijke provincies worden weergegeven. 
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Opmerking: voorlopig kan er slechts een provincie geselecteerd worden. Dus als een klant meerdere 

provincies wil, moeten er meerdere regels gecreëerd worden (opmerking: het systeem laat toe om 

regels te kopiëren en de gekopieerde regel dan te wijzigen). 

Talen van de site 
In de tab Language kunt u kiezen op welke taalpagina de advertentie zal verschijnen: 

 

Multi site 
Met deze tab kunt u bepalen op welke sites de advertentie zal verschijnen 
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5. Technische details 
Technische details bevatten de informatie die nodig is om de advertentie op te stellen. 

• Information sur l’annonce publicitaire: vrije tekst van de verkoper 

• Position sur la Page: links, rechts of onderaan 

• Couleurs: zwart-wit of kleur 

• Composition: gemaakt door de klant of intern 

• Délais pour la réception du matériel: aantal dagen voor de deadline om het materiaal te 

versturen 

• Matériel différent: bij een reeks van advertenties op verschillende data wordt hier vermeld of 

het materiaal al dan niet hetzelfde zal zijn bij elke publicatie 

 
 

Als alle regels van de offerte opgeslagen zijn, berekent u het totaalbedrag van de offerte op basis van 

de offertegegevens.  



Opleidingshandboek Microsoft Dynamics CRM 
 

Pagina 20   Versie 1.0 
 

 

 

U kunt een korting geven op het totaalbedrag en dan de offerte-e-mail opstellen:  

 

 

Er wordt een standaardmail gecreëerd die u naar wenst kunt aanpassen. De gegevens in het rood zijn 

ontbrekende gegevens in de contact- of accountfiche. 
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Als de e-mail gecorrigeerd / aangevuld is, klikt u op “Verzenden” en de mail wordt verstuurd.  

 

Opgelet: u zult de mail niet terugvinden in uw Outlook omdat die niet verstuurd is vanuit uw eigen 

mailbox. Om de mail terug te vinden, gaat u naar Geschiedenis van de offertes. 
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Hoe een bestelling 
plaatsen? 
Eerst moet de klant akkoord gaan, zoals hier, in een antwoordmail: 

 

U gaat dan terug naar CRM, opent de offerte en klikt op “Passer la commande” 

 

Door dit te doen, wordt de offerte gesloten en wordt alle informatie overgenomen in een bestelling 

in CRM. Dit kan een tiental seconden duren en u krijgt daarover een waarschuwing:  
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De bestelling wordt dan gecreëerd en weergegeven: 

 

Nu moet u de mail aan de bestelling linken. Daarvoor gaat u naar Outlook, opent de mail en klikt op 

de knop “Définir Concernant”. Zoek dan uw bestelling. 

 

In de onderstaande zoekopdracht kunnen we de bestelling opzoeken door een deel van de naam in 

te geven 
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De mail is nu gelinkt aan CRM. In de hoofding van de mail verschijnt het pictogram (  ) en het 

bericht  

 

verschijnt in de mail zelf: 

 

De mail is nu bij de bestelling gevoegd. Om die terug te vinden, opent u gewoon uw bestelling en 

gaat u naar Historique (zie volgende bladzijde) 

Om de bestelling naar SAP te sturen, gaat u terug naar de bestelling en klikt u op “Envoyer à SAP”. 

 

De bestelling ligt dan vast. Alle velden zijn grijs en kunnen niet meer gewijzigd worden. 
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CHECKLIST BESTELLING 
LOGIC-IMMO… OP DE 
WEBSITE TE PLAATSEN 
Er zijn tal van interacties tussen CRM en de website Logic-immo. Daarom is het zo belangrijk om 

bepaalde velden correct in te vullen, want die zijn essentieel voor de correcte werking van de tools 

ADV, extranet en de website. Het gaat om de producten:  

• Print (→ galerie web),  

• Packs Web, 

• of e-reclame. 

Dit document werd opgesteld zodat u geen enkel belangrijk gegeven vergeet. 

ACCOUNT 
Nom commercial: is de handelsnaam van het kantoor zoals die op de website staat  

(NB: voor de facturatie wordt de ‘Nom du compte’ gebruikt). 

→Belangrijk als de te factureren naam verschilt van de handelsnaam 

Adresse web: (via 2e item in het menu = ‘Adresse supplémentaire’) 

→ Belangrijk als het (fysieke) adres van het kantoor verschilt van het hoofdadres (= factureeradres!) 

weergegeven in CRM. 

Adresse email (van de account):  

1. Is verplicht voordat een bestelling gekoppeld aan deze account kan ‘overgaan’ naar ADV-Extranet  

CONTACTPERSOON 
Contact Web Vente: de naam van de contactpersoon zoals die op de site staat als standaard 

contactadres voor alle advertenties van het type ‘Verkoop’. 

→ Opgelet, als dit veld niet ingevuld is, wordt het naar het commerciële e-mailadres (gekoppeld aan 

de Nom de compte) verstuurd. 

Contact Web Location: de naam van de contactpersoon zoals die op de site staat als standaard 

contactadres voor alle advertenties van het type ‘Verhuur’. 

→ Opgelet, als dit veld niet ingevuld is, wordt het naar het commerciële e-mailadres (gekoppeld aan 

de Nom de compte) verstuurd. 
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BESTELLING 

Donneur d’ordre en Annonceur: verschillen als de account die betaalt niet dezelfde is als de 

account die ‘profiteert’ van de bestelling.  

Typisch geval Logic-immo: bij een printbestelling van een reclamebureau voor rekening van 

een vastgoedkantoor. Het reclamebureau is de opdrachtgever (ook niet vergeten om het 

bijbehorende vakje aan te vinken) en het vastgoedkantoor is de adverteerder.  

OPGELET: de configuratie van het Pack web met ‘rechthebbenden’ (= verspreiding van de 

hoeveelheid advertenties toegelaten per kantoor) gebeurt dan weer via de opties van het 

product: 

Commande > Produits de la commande > Options 

NB: als er geen rechthebbende is (de adverteerder is de enige begunstigde van het Pack) 

moet de vermelde hoeveelheid overeenstemmen met de hoeveelheid in de naam van het 

Pack. Bijvoorbeeld Pack 40 ➔ 40. 

Produits de la commande  > Options:  

Niet vergeten om de opties correct te configureren. 

Voor e-reclame van het type GeoBooster kan naar keuze een postcode, een gemeentenaam 

of de tweeletterige code van het gebied gebruikt worden om het volledige gebied te 

selecteren.  
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Hoe een bevestiging van 
bestelling terugvinden in 
CRM? 
Als er een e-mail bij een bestelling werd gevoegd, kunt u die e-mail terugvinden in de ‘Historique’ 

van de bestelling:  

 

De bijlage van de mail staat onder de tab Bijlagen 
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Per bijlage verschijnt er een regel. Klik op een regel om de bijlage te openen 

 

 

Als u op de naam van het bestand klikt, wordt dit geopend. 
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Hoe een bestelling 
wijzigen? 
Momenteel kunnen bestellingen niet gewijzigd worden in CRM omdat een gewijzigde bestelling niet 

weergegeven wordt in CRM. 

Begin 2013 zou dit wel mogelijk moeten zijn. 

Voorlopig is dit de procedure om bestellingen te wijzigen: 

1. De verkoper zoekt zijn bestelling op in CRM 

2. Bovenaan het scherm klikt hij op de knop om de link van de wijziging te versturen naar de 

administratieve support belast met de wijzigingen van bestellingen (zie verdere uitleg). 

3. De dienst voert de wijziging door in CRM en in SAP zodat beide systemen dezelfde informatie 

bevatten. 

Om de mail te versturen vanaf de bestelling klikt u op de onderstaande knop en dan op 

“Snellkoppeling verzenden” 

 

Er wordt automatisch een e-mail gecreëerd met een directe link naar de bestelbon 
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Vul deze e-mail aan met de te wijzigen gegevens door voor de datum, het formaat, het medium en 

de prijs te vermelden: 

• Wat er gewijzigd moet worden 

• De waarde voor wijziging 

• De waarde na wijziging 

Dit om zeker te zijn dat de administratieve support niets verkeerd interpreteert. Stuur uw e-mail naar 

adv@ipmadvertising.be 

 

 

mailto:adv@ipmadvertising.be
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In welke fase zit mijn 
bestelling? 
Elke bestelling doorloopt diverse fasen die opgevolgd kunnen worden in een bestelscherm.  

Deze fasen komen overeen met de vooruitgang van uw bestelling die gewoonlijk in stappen verloopt: 

Bestelling in CRM -> Bestelling geplaatst in SAP en goedgekeurd door SAP -> Bestelling in extranet 

Dit zijn de belangrijkste fasen om uw bestelling op te volgen. 

Fase  Status CRM Status SAP Status 
Extranet 

Betekenis Te ondernemen actie 

Draft  In uitvoering   

De bestelling staat 
in CRM en werd nog 
niet naar SAP 
gestuurd 

Op “Envoyer à SAP” 
klikken als de 
bestelling afgerond is 

Waiting 
SAP 

 
Verstuurd naar 
SAP 

Nog niet 
verwerkt 
door SAP 

 

De bestelling staat 
in SAP en wacht op 
automatische 
verwerking 

Geen. SAP zal de 
bestelling binnen 
enkele minuten 
verwerken 

Blocked  
Verstuurd naar 
SAP 

SAP kon de 
bestelling 
niet 
verwerken 

 

Er zijn ontbrekende 
of onjuiste 
gegevens in de 
bestelling en SAP 
kon die niet 
verwerken 

Normaal gezien moet 
de verkoper niets 
doen. De 
administratieve dienst 
zal correctieve acties 
nemen. 

Error-
Refused 

 
Verstuurd naar 
SAP 

SAP heeft 
een fout 
opgemerkt 
in de 
bestelling 

 

Het kan 
bijvoorbeeld een 
ongeldige 
publicatiedatum zijn 

Normaal gezien moet 
de verkoper niets 
doen. De 
administratieve dienst 
zal correctieve acties 
nemen. 

Waiting – 
Web 

 

Verstuurd naar 
SAP. Wacht op 
verzending naar 
extranet 

SAP heeft 
de 
bestelling 
verwerkt 

Extranet 
wacht op 
ontvangst 
van de 
bestelling 
van CRM 

CRM wordt 
geïnformeerd dat 
de bestelling 
verwerkt werd door 
SAP en nu wacht op 
verwerking door 
extranet 

Geen. Extranet zal de 
gegevens van de 
bestelling binnen 
enkele minuten 
ophalen in CRM. 

Complete 
– 

Received 
 

Verstuurd naar 
SAP en extranet 

SAP heeft 
de 
bestelling 
verwerkt 

Extranet 
heeft de 
bestelling 
verwerkt 

Alles is goed 
verlopen in beide 
systemen 

Glimlachen. Alles is 
goed verlopen. 

Error - 
Web 

 
Verstuurd naar 
SAP en extranet 

SAP heeft 
de 
bestelling 
verwerkt 

Extranet 
heeft een 
probleem 

Er was een 
probleem in 
extranet 

Er was een technisch 
probleem bij de 
interface van de 
systemen. De hot line 
verwittigen. 
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ANDERE NUTTIGE 

INFORMATIE 
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Een offerte of bestelling 
kopiëren 
Om gegevens sneller in te geven, kunt u offertes en bestellingen knippen en plakken.  

Dit is een voorbeeld om een offerte te kopiëren: 

 

Selecteer uw offerte en klik op Dupliquer le devis. 

 

Geef deze nieuwe offerte een naam en vink de velden aan die gekopieerd moeten worden. Klik op 

Dupliquer.  
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De nieuwe offerte verschijnt en u hoeft die enkel nog te wijzigen. 
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Een productregel kopiëren 
in een offerte of bestelling 
U kunt een regel van een offerte of bestelling kopiëren zonder die opnieuw te moeten ingeven. 

Selecteer en open de fiche van uw offerte of bestelling: 

 

Klik op Produits existants, kies een productregel en klik op Dupliquer le produit 

 

De regel wordt dan gekopieerd. Nu hoeft u die enkel nog aan te vullen of te wijzigen. 
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De beschikbaarheid van 
een product controleren 
Als het systeem u via een rode balk laat weten dat ‘Le produit n’est plus disponible pour la (les) 

date(s) suivante(s) :xxx’, betekent dit dat er al bestellingen zijn opgenomen in SAP voor dit product 

op de publicatiedata van uw offerte of bestelling. 

 

Via de tab Booking Product kunt u alle data bekijken die in SAP gereserveerd zijn voor de lopende 

bestellingen. 
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Klachten 
Als er problemen zijn met een publicatie kunt u nu een klacht van een klant noteren. Die klacht kan 

gecompenseerd worden door een creditnota of een herverspreiding.  

Met deze optie willen we vermijden dat de afdeling juridische zaken een schuldvordering doet terwijl 

het geschil opgelost wordt met de klant. 

 

Kies een bestelling met een vermoedelijk probleem met de afdrukkwaliteit en open die. 
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Ga naar Plaintes om de reden van de klacht van de klant te noteren. 

 

Klik op Nouveau 
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Noteer de elementen van de klacht en de oplossing en sla die op. 

 

Klik op Compensations om een nieuwe compensatiebestelling te creëren. 
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Geef de nieuwe bestelling in door op het bovenstaande pictogram te klikken. 

 

Geef de bestelling in zoals elke ‘normale’ bestelling.  

 

Vergeet niet om onder Type de vente Repasse te selecteren als product van de bestelling 
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Klik op Clôturer la plainte om aan te geven dat de klacht afgerond is. 

 

De klacht staat nu in het menu 05-Plaintes onder afgesloten klachten. 
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Hoe mijn omzet 
raadplegen? 
U kunt het totaalbedrag van uw omzet, voor een of meerdere jaren, voor een of meerdere maanden 

en voor een of meerdere posttypes (standaard, overdoen, creditnota, noodmaatregel …) terugvinden 

via optie 15-Mon chiffre d’affaire 

 

De omzet wordt weergegeven. 
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Pige des quotidiens 
Het overzicht is online beschikbaar. Ga naar “Mes informations”, “Pige des quotidiens” 
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Verslagen 
CRM biedt u een aantal verslagen om meer inzicht te krijgen in uw activiteit en die van het 

verkoopteam. Ga naar het menu van CRM en kies 12. Rapports 

 

 

Dit zijn de belangrijkste verslagen zoals die verschijnen: 

Verslag van de publicaties voor prepress: 

Dit verslag bevat de lijst van publicaties gepland tussen 2 publicatiedata voor een of meerdere titels 

en een of meerdere verkopers. Weet dat de kolommen CRM Order ID en SAP Order ID aangeklikt 

kunnen worden om de bestelling van deze publicatie terug te vinden. 
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Net als alle verslagen kan ook dit verslag in Excel-formaat geëxporteerd worden.  

 

 

Omzet per titel en per 

maand:
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Omzet per sector en subsector:  

 

 

Top 50 van de omzet per adverteerder: 
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UW COMPUTER INSTELLEN 
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Internet Explorer instellen 
Stel uw internet zo in dat alle vensters worden weergeven in de vorm van tabs, zoals hieronder 

 

Dit doet u als volgt: 
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Synchronisatie met Outlook 
instellen 
Bepaalde gegevens kunnen automatisch gesynchroniseerd worden tussen Outlook en uw CRM. 

Open uw CRM met Internet Explorer en 

1. Ga naar het menu Outils, Options 

2. In het dialoogvenster dat geopend wordt, klikt u op de tab “synchronisation” en in het 

venster dat dan verschijnt vinkt u aan wat er gesynchroniseerd moet worden en hoe vaak 
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FAQ LOGIC IMMO 
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Wat te doen als …? 

De factureernaam (en/of het adres) van de firma verschilt van de 

handelsnaam? 
OPGELET, noteer dan:  

- de handelsnaam in het veld ‘Nom commercial’,  

- en het fysieke adres – als dit verschilt van het factureeradres – onder ‘Adresse web’. 

 

Als u geen e-mailadres hebt voor een account: 
Hoewel dit niet cruciaal is voor CRM zelf, zal een bestelling voor deze Account die naar SAP 

verstuurd werd zonder dit e-mailadres niet verstuurd kunnen worden naar 

ADV/Extranet/Website. 

Een e-mailadres gekoppeld aan de account is in feite dus VERPLICHT voor alle bestellingen van 

Logic-immo-producten. 

 

Een reclamebureau ons printmateriaal stuurt voor een 

vastgoedkantoor. Wie is de klant? Onder welke naam moet de 

bestelling ingegeven worden?  
Om te vermijden dat het reclamebureau op de site verschijnt in plaats van het vastgoedkantoor, 

moet onder ‘Commande’ in CRM zeker: 

- Het reclamekantoor ingegeven worden als Donneur d’ordre 

- Het vastgoedkantoor ingegeven worden als Annonceur 

 

Een account betaalt en gefactureerd wordt voor het volledige 

netwerk? 
Er zijn verschillende types van bestellingen: 
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- Print en e-reclame: de betaler aanduiden als opdrachtgever van de bestelling en elk 

begunstigd vastgoedkantoor als adverteerder. Indien nodig, meerdere bestellingen plaatsen 

… 

- Pack web: de betaler aanduiden als opdrachtgever EN adverteerder. De hoeveelheid van het 

pack dan opsplitsen tussen de verschillende begunstigden onder de opties van het product. 

 

 
 

 

 

 

CRM-TERMINOLOGIE 
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Activité:  

Dit is een actie die u nog moet uitvoeren. Die kan gekoppeld zijn aan een account, een contact, een 

offerte of een bestelling. De taken zijn gewoonlijk een fax of mail versturen, een 

herinneringstelefoontje doen, een afspraak maken of diverse taken. Bij het opstarten van CRM 

verschijnt de lijst van af te handelen taken als eerste. 

Te plannen afspraken verschijnen in het kalenderoverzicht van CRM en worden opgenomen in uw 

Outlook-kalender (om de 15 minuten of manueel – knop ‘synchroniser’ in Outlook) 

Adresse supplémentaire  

Elke contactpersoon of account heeft een adres, dit is het hoofdadres. Als u bijkomende adressen 

wilt opslaan in CRM zonder het hoofdadres te veranderen voor de facturatie of om andere redenen, 

dan kan dat in het veld ‘adresse supplémentaire’. 

 

 

Donneur d’ordre: de account die gefactureerd moet worden via SAP 

Annonceur: account die advertenties plaatst. Dit is de begunstigde van de advertentie. De 

ideeënbedenkers halen uit deze informatie het materiaal van de adverteerder. 

Voorbeelden Lazare Belgique vraagt om te 
factureren aan Lazare France 

Unilever geeft 
advertentie Palmolive 
door via een kantoor 

Henkel bestelt 
rechtstreeks een 
reclame 

Opdrachtgev
er 

Lazare France Kantoor Henkel 

Adverteerder Lazare Belgique Unilever Henkel 

 

Attribution:  

Een attributie is een toelating voor een verkoper om te verkopen in een bepaalde sector. Als 

verkoper Patrice kan verkopen op de arbeidsmarkt is dat een attributie. De verkoper kan echter 

alleen bestellingen doen en offertes opstellen in de sectoren waarvoor hij een attributie heeft. 

Laat voor een bepaalde account zien wie er verkocht heeft in welke sector. 
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Campagne: 

Een campagne is een verkoopdossier met een of meerdere lijsten van accounts of contactpersonen, 

campagneactiviteiten en campagnetaken. 

Een campagne laat toe om automatisch aanbiedingen te sturen aan lijsten van accounts of 

contactpersonen of om hen een of meerdere activiteiten toe te kennen, uit te voeren door de 

verkopers. Voorbeeld: automatisch een aanbieding e-mailen aan alle Batibouw-klanten en alle 

betrokken verkopers de taak toekennen om deze klanten er binnen 3 weken aan te herinneren. 

Campagne rapide: 

Een automatische assistent om snel campagnes te lanceren met een enkele activiteit. Zo kan er snel 

een activiteit toegekend worden aan een ruime doelgroep. 

Bestelling: 

Dit is een vaste bestelling, bevestigd door een klant. Om nagekomen te worden, moet die naar SAP 

gestuurd worden. Om een bestelling in gang te zetten, is een schriftelijke bevestiging van de klant 

nodig. Het bewijsstuk moet bij de elektronische bestelling gevoegd worden. 

Compensation: 

In Microsoft CRM is dit een schadevergoeding na een klacht die voortvloeit uit een bestelling. Andere 

schadevergoedingen (creditnota) gebeuren door de boekhouding. 
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Composition: 

Informatie over een bestelling. Geeft aan wie bij de klant of IPM de visual van de publicatie creëert.  

 

 

Compte  

Juridische entiteit, rechtspersoon bekend bij IPM. Een account kan een prospect, een klant of een 

kantoor zijn. 
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Cross media: 

Verbonden verkoop met minstens twee types van media, waaronder pers, radio of web. Deze 

bestellingen worden afgehandeld door de groep cross media. 

De aankopen van cross media moeten vermeld staan op de bestelling en in de offerte door de groep 

cross media.  

 

Date estimée de clôture 

Staat op de offerte. Einddatum van de geldigheid van de offerte. Laat toe om de verkoopramingen te 

berekenen. Staat op de offerte, samen met een waarschijnlijkheidspercentage om een gewogen 

schatting te kunnen maken. 
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Offerte: 

Een officieel voorstel aan een klant. Niet hetzelfde als een aanbieding.  

Donneur d’ordre: 

IPM-definitie: de account die gefactureerd wordt door IPM. 

 

Offre: 

Een aanbieding is een massale communicatie via telefoon, mailing of e-mail die naar een lijst van 

klanten wordt gestuurd om een bepaald product voor te stellen. Een aanbieding is geen offerte. 

 

Plainte: 

Klacht van een ontevreden klant. We willen die registreren in het systeem om na te gaan of er 

klanten zijn die regelmatig klachten hebben. Om een commerciële geste te kunnen doen (creditnota, 

overdoen …), moet de klacht eerst geregistreerd worden. 

Edition: 

Dit is een verspreiding gepubliceerd voor een bepaald gebied of regio (editie van Brussel, editie van 

Vlaanderen …)  

Média: 
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Verspreidingsmedium van de informatie: geschreven pers, radio, tv of web. 

Titre: 

De naam die aan het medium gegeven wordt. 

Envoyer la commande à SAP 

SAP is de interne beheersoftware van bestellingen en publicaties. Als de klant een bestelbon stuurt 

(en alleen als er ook een bewijsstuk is), moet de bestelling voor verwerking naar SAP gestuurd 

worden, anders blijft die in CRM zitten. De verkoper moet op de knop “Envoyer à SAP” drukken om 

de bestelling door te sturen naar de administratieve dienst zodat die afgehandeld wordt. 

Fonction (fiche contact) 

Dit is de functietitel van de contactpersoon (commercieel directeur, inkoper, 

productieverantwoordelijke). Het is belangrijk om dit veld correct in te vullen om geen flaters te 

begaan in de communicatie, uitnodigingen, badges … die achteraf eventueel gedrukt worden. 

 

Index: 

Vermenigvuldigingsfactor van het basistarief van een product, afhankelijk van de plaats (op de 

achterpagina …) of het verspreidingsschema.  
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Information sur l’annonce publicitaire:  

 

 

Intermédiaire: 

Verband tussen twee accounts. De link die we nu onthouden is die van kantoor. 

 

Liste marketing: 

Doelgroep van accounts of contactpersonen bestemd voor de verspreiding van activiteiten via een 

campagne of een snelle campagne. 

Matériel différent: 

Hier kan voor een bepaald product aangegeven worden of de plaatsing bij elke publicatie anders zal 

zijn. (Een afbeelding in hoge resolutie is materiaal.) Het systeem zal een productregel voorzien voor 

elke publicatiedatum om op elke regel te kunnen noteren welk materiaal nodig is. 
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Origine commerciale: 

Geeft aan hoe de klant bij ons is terechtgekomen 

 

Premier contact commercial: 

Geeft aan welke verkoper het eerste contact heeft gelegd. 

Repasse 

Type van compensatie: het gaat om de herverspreiding van een advertentie. 

Secteur et secteur d’activité: 

Sector: bij IPM zijn dit de markten: arbeidsmarkt, financiën, vastgoed … Bij IPM krijgen de verkopers 

sectoren toegekend.  
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Activiteitensector: dit is de activiteitensector van de account. Zo kan een firma in de vastgoedsector 

contact met ons opnemen in het kader van een aanwerving, dus voor de sector arbeidsmarkt. 

 

 

 

Type de relation 

Aard van de relatie tussen IPM en deze account: klant, leverancier, kantoor, overheidsbedrijf 
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Type poste 

In SAP is een post een opdrachtregel. Een type van post is dus een type van opdrachtregel. 

 

 


