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PEN Marketplace
Algemeen
De PEN Marketplace is een nieuwe manier van inkopen en verkopen van artikelen.
Een PE kan artikelen inkopen. 
De correspondentie over de inkoop verloopt via PEN Marketplace, via de knop VIEW YOUR ORDERS. 
Er volgen geen mailberichten meer in de Gmail zoals bij inkoop via Groothandelsmarktplaats.

Een PE kan artikelen verkopen
Elke PE heeft zijn eigen verkoopplek om artikelen toe te voegen.
Opties zijn dus Toevoegen van artikelen en Inkopen van artikelen.

Startpagina
Knop om taal 

aan te 
passen.

Alle gegevens 
van de PE

Verlaat PEN 
Marketplace.

Winkelwagen, 
met 

toegevoegde 
artikelen.

Bij berichten 
staat hier een 

bel icoon.



PEN Marketplace / Instellingen
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider/trainee icoon

In beeld verschijnt een overzichtspagina

Valuta instellingen aanpassen 
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider/trainee icoon

Klik op Tandwiel (1)

Aanpassen van de valuta
Klik op het drop down-menu (2)
Selecteer de valuta 
Klik op SAVE (3)
In beeld verschijnt de melding dat 
aanpassing is gelukt (4)
Klik op OK (5)
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PEN Marketplace / Instellingen
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

In beeld verschijnt een overzichtspagina

Beschrijving PE aanpassen
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

Klik op Enterprise Description (1)

1

Vul de beschrijving van de PE in. Je kunt 
tekst vet maken en/of cursief.
Klik op SAVE (2)
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PEN Marketplace / Instellingen
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

In beeld verschijnt een overzichtspagina

Logo van PE toevoegen
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

Klik op Your Logo is really missing here! (1)

1

Klik op SELECT FILE (2)
Kies een afbeelding uit bestanden 
Klik op de Knop I like it en bevestig je keuze 
of klik de knop eronder (No, I’ll select a new 
one) en selecteer een andere afbeelding (3)
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PEN Marketplace / Instellingen
Instellingen
Resultaat van alle handelingen om Instellingen in te vullen, deze worden zichtbaar in de advertentie van 
het artikel. Klik op het oog icoon. Er opent een pagina met de gegevens van de PE aan de linkerkant.

Omschrijving 
PE: Via knop 
Enterprise 
description

Logo: Via de 
knop Logo.



PEN Marketplace / Instellingen 

Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

In beeld verschijnt een overzichtspagina Mogelijkheid 
om optie 

groepen in te 
voeren

Optie om een 
catalogus van 
artikelen toe te 

voegen

Waardering van 
klanten



PEN Marketplace / Toevoegen artikel
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

In beeld verschijnt een overzichtspagina

Klik hier om 
artikel toe te 

voegen.

Klik hier om 
inzicht te krijgen 
in orders. Zowel 
inkooporders als 
verkooporders

Klik hier om 
betalingstermijn,  

leveringstermijn en 
verzendkosten in te 

voeren



PEN Marketplace / Toevoegen artikel
Artikel toevoegen
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

Klik op ADD PRODUCTS
Step 1: Product info
Vul alle velden in
Artikelnummer
Artikelnaam
Selecteer aantal stuks die samen in 1 artikel vormen
Omschrijving artikel
Voeg foto toe
Klik op CONTINUE

Foto van het 
artikel 

toevoegen



PEN Marketplace / Toevoegen artikel
Artikel toevoegen
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

Klik op ADD PRODUCTS
Step 2: Custom Options
Options, vul het veld in
Opties zijn bijvoorbeeld kleuren of maten van een artikel
Klik op CONTINUE

Zijn er nog geen opties aangemaakt om 
uit te kiezen. Dan eerst opties aanmaken.



PEN Marketplace / Toevoegen artikel

Optie aanmaken
Vul de velden in
International name
Display name
Option name
Mogelijkheid om nog 
meer opties toe te voegen

Naam voor gebruik 
binnen de PE

Naam die zichtbaar 
is voor de klant



PEN Marketplace / Toevoegen artikel
Artikel toevoegen
Menu PEN marketplace → klik op 

bedrijfsleider
Klik op ADD PRODUCTS
Step 3: Pricing & Display
• Prijs: Invullen van de prijs van het artikel
• Unit / Interval: Kiezen tussen prijs per 

artikel (Unit) of prijs in een staffel 
(Interval)

• Zichtbaarheidstermijn: Vul de periode in 
hoelang het artikel zichtbaar is op PEN 
Marketplace

Klik op SAVE



PEN Marketplace / Toevoegen artikel
Artikel toevoegen
Resultaat van alle handelingen is een advertentie op PEN Marketplace.
Voorbeeld:

Product name, 
Stap 1

Display name: 
Naam die zichtbaar 

is voor de klant

Foto van het 
artikel, Stap 1

Unit, Stap 1

Prijs, Stap 3



PEN Marketplace / Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden invoeren
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

In beeld verschijnt een overzichtspagina
Klik op Terms
• Betalingstermijn instellen (Payment terms): bijvoorbeeld 14 dagen na factuurdatum
• Leveringstermijn (Delivery terms): bijvoorbeeld 7 dagen na bestelling
• Verzendkosten (Freight): keuze via het drop down-menu
Klik op SAVE



PEN Marketplace / Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden
Resultaat van alle handelingen om Betalingsvoorwaarden in te vullen, deze worden zichtbaar in de 
advertentie van het artikel. Klik op het oog icoon

Voorwaarden 
via knop 
Terms.



PEN Marketplace / Artikel kopen 

Kopen van een artikel
Zoek artikel: Search products → vul een zoekterm in (1)

Opties of Filters (2):
• Prijs
• Naam PE
• Land

1
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PEN Marketplace / Artikel kopen

PEN Marketplace / Artikel kopen Klik op het oog 
voor informatie 

over de 
verkopende PE.

Klik op 
winkelwagen om 

artikel toe te 
voegen

Selecteer het 
aantal via het drop 

down-menu.



PEN Marketplace / Artikel kopen

Klik op de winkelwagen
In beeld verschijnt deze melding dat het artikel 
aan de winkelwagen is toegevoegd.

Klik op View Cart voor het inzien van de 
winkelwagen
Klik op Review Order om alle gegevens van koper 
in te vullen 



PEN Marketplace / Artikel kopen
Klik op View Cart om winkelwagen te bekijken
Mogelijkheid om artikel te verwijderen
Klik op REMOVE



PEN Marketplace / Artikel kopen

Klik op Review Order om te kopen en alle gegevens van koper in te vullen
Vul de velden in
Klik op Continu 



PEN Marketplace / Artikel kopen

Aanpassen van 
gegevens, klik op 

Edit

Klik op Edit om 
aantal aan te 

passen of artikel te 
verwijderen

Klik op Order Now
om order te 
plaatsen.



PEN Marketplace / Orders inzien
Orders inzien
Menu PEN marketplace → klik op bedrijfsleider

Klik op VIEW YOUR ORDERS
In beeld verschijnt een overzichtspagina van de orders.
Selecteer of je de verkooporders of de inkooporders wilt bekijken (1).
Ook kan je selecteren of je alle orders wilt zien of die van de PE of van de 
trainee (2).

Order van de 
PE of order van 

de trainee.

Knop om te 
kiezen tussen 

inkoop of 
verkoop.
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PEN Marketplace / Artikel verkopen

Menu PEN Marketplace
Klik op ADD PRODUCTS (1)
Toevoegen van artikelen in 3 stappen
Stap 1: informatie over het artikel invoeren (2)
Vul alle velden in:
• Artikelnummer
• Artikelnaam
• Selecteer aantal stuks die samen in 1 artikel vormen
• Omschrijving artikel
• Voeg foto toe
Klik op CONTINUE
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PEN Marketplace / Artikel verkopen

Menu PEN Marketplace
Klik op ADD PRODUCTS (1)
Toevoegen van artikelen in 3 stappen

Stap 2: Opties aanmaken (optioneel)
Klik op CONTINUE

1
2



PEN Marketplace / Artikel verkopen

Stap 3: Prijs van het artikel en tijd dat het artikel op de 
PEN Marketplace zichtbaar is
• Prijs: Invullen van de prijs van het artikel
• Unit / Interval: Kiezen tussen prijs per artikel (Unit) of 

prijs in een staffel (Interval)
• Zichtbaarheidstermijn: Vul de periode in hoelang het 

artikel zichtbaar is op PEN Marketplace
Klik op SAVE



PEN Marketplace / Artikel verkopen

Inzicht in geplaatste orders
Menu PEN Marketplace
Klik op VIEW YOUR ORDERS

Nummer en * geven 
respectievelijk aantal 

nieuwe orders en 
aanwezigheid nieuwe 

orders aan.

Selecteer de rol: koper 
of verkoper. In dit geval 

verkoper: merchant



PEN Marketplace / Artikel verkopen
Inzicht in geplaatste orders
Menu PEN Marketplace
Klik op VIEW YOUR ORDERS
New Sales Orders
Klik op het Oog icoon om de order in te zien

Klik op het oog: 
inzien order

Aanpassen 
status van de 

order



PEN Marketplace / Artikel verkopen

Aanpassen 
status van de 

order

Inzicht in geplaatste orders
Menu PEN Marketplace
Klik op VIEW YOUR ORDERS
New Sales Orders
Klik op het Potlood icoon om de status van de 
order aan te passen
Status kan zijn:
- Wordt verwerkt 
- Afgehandeld
- Geannuleerd

De handelingen van bevestigen van de order, 
verzenden van de order en verzenden van de 
factuur zijn handmatige handelingen.
De trainee(s) verwerken de order en 
versturen de documenten waaronder de 
factuur.
Tussen de PEN Marketplace en het de 
bankrekening van de PE is geen koppeling 
aanwezig.



PEN Marketplace / VVV


