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Introductie 

Service Points heeft een next level systeem ontwikkeld waardoor jij, als ecom 
ondernemer, inclusief je team, alles kan gaan managen vanuit 1 omgeving! 
 
Met veel trots willen wij door middel van deze handleiding graag, per 
onderdeel,  het systeem een (korte) toelichting gegeven over de functionaliteit en 
werking. Lees hem dan ook goed door, zodat je zo snel mogelijk het systeem 
begrijpt en er optimaal gebruik van kan maken! 
 
 
 
In deze handleiding zullen nieuwe features worden uitgelegd die zich bevinden 
binnen het nieuwe platform.  Zoals: 
 

• Mogelijkheid om al jouw producten (met sales) welke in shopify staan 
automatisch te laten quoten; 

 
• Prijs biedingen op je producten door verschillende hoge kwaliteit suppliers, 

zodat je altijd de laagste prijs hebt; 
 

• Overzichtelijke homepage waar je jouw omzet, product kosten en aantal 
sales kan zien; 

 
• Alle tracking statussen beschikbaar in een oogopslag; 

 
• Transparantie omtrent levertijd gebaseerd op échte data; 

 
• Eenvoudig affiliate dashboard. 

 
Uiteraard zit er nog veel meer in dit systeem en zal er nog veel meer aankomen! 
Weet je wat ook fijn is? Jij, als Service Points member, kan altijd suggesties doen 
wat je graag in dit systeem nog zou willen zien of nodig zou hebben! Wij zullen 
continu blijven upgraden en daadwerkelijk ALLES in dit systeem implementeren! 
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Wat zijn de belangrijke punten waarop ik moet letten? 

• Adres errors (Orders): 
Adres errors dienen eerst opgelost te worden voordat ze fulfilled kunnen 
worden, het is dan ook erg belangrijk om dit minimaal 2 keer per week te 
bekijken, dit omdat de orders anders niet verwerkt kunnen worden. Je 
persoonlijke agent zal je hier ook aan herinneren wanneer het te lang open 
staat maar wij adviseren dit zelf (of iemand uit je team) consistent in de 
gaten te houden. 
 
Krijg je geen reactie van de klant en is het al een tijd geleden? Cancel de 
order dan, op deze manier hou je het systeem overzichtelijk en voorkom je 
problemen. 
 

• Biedingen (Products):  
Blijf de biedingen op je producten goed in de gaten houden en accepteer 
deze zodra je tevreden bent met de prijs!  Hoe sneller je een bod 
accepteert, hoe sneller de bestellingen verwerkt zullen worden. 
 
 

• New country / new variant (Products):  
Het systeem zal automatisch een nieuw land/nieuwe variant aan het 
product koppelen op het moment dat er een order is zonder dat daarvoor 
gequote is. Deze prijzen dienen enkel wel geaccepteerd te worden voordat 
deze orders verwerkt kunnen worden, zolang de prijs niet geaccepteerd is 
zullen deze orders op “Not quoted” staan. 
 
 

• Balans:  
Het is erg belangrijk om je balans OP TIJD aan te blijven vullen! Mocht je in 
de min gaan, zullen we wél de producten blijven fulfillen (dus 
trackingnummers toevoegen), maar let op! We versturen enkel producten, 
als je balans positief is. 
 
 

• Notificaties:  
Houdt altijd je notificaties goed in de gaten, de notificaties zullen alle 
belangrijke gebeurtenissen in jouw account weergeven. 
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Home 

Na het inloggen zie je direct de homepagina waar je vele handige functies kan 
inzien zoals de 3 gekleurde tegels:  
 

• Revenue (Omzet) 
• Products sold (Aantal verkochte producten) 
• Product costs (Product kosten) 
 

 
Het is mogelijk dit te filteren per store met iedere gewenste datum. 
 
De andere informatie welke je nog ziet is: het totaal aantal verkochte producten, 
je lopende quotations/biedingen en je best-sellers.  
 
Daarnaast zie je je huidige balans en kan je die direct opwaarderen door op “Add 
new balance” te klikken. Voor verdere uitleg kan je naar het stukje Payments gaan 
in deze handleiding. 
 
 

 
  



 

 
4 

Stores 

Door op stores te klikken is het mogelijk om je best sellers te zien en is het mogelijk 
om landen toe te voegen aan je stores. Je kan je eigen stores koppelen echter 
blijft jouw agent degene wie je kan vragen dit voor jou te doen door jouw shopify 
url te sturen. Enkele andere extra functies van het kopje stores zijn: 
 
 

• Add new store → Hier is het mogelijk om zelf een nieuwe store te koppelen, 
dit kan door de video welke je hier vindt te volgen. Of je stuurt een bericht 
naar je agent met de vraag of hij/zij dit voor jou kan doen. 

 
• Tracking URL → Door op je store te klikken zie je de tracking URL welke 

Service Points gebruikt om jouw orders te laten tracking, verander deze 
NOOIT zonder dit vooraf aan te gevern om te voorkomen dat een tracking 
niet werkt. 

 
• Stop fulfillment → Op het moment dat jij wilt dat een (of meerdere) stores 

niet meer fulfilled worden dien je dit als eerste te melden aan jouw agent, 
na bevestiging van jouw agent kan je de fulfillment stoppen (selecteer de 
producten bij products en klik op op cancel fulfillment) vervolgens kan je 
de webshop verwijderen door je store bij stores te selecteren en  op delete 
store te klikken. 

 
• Add country → Op het moment dat je op een andere land live gaat met 

jouw store kan je door op jouw store te klikken een nieuw land toevoegen. 
 

Belangrijk hierbij is dit alleen te doen voor landen waar je 
daadwerkelijk verkoopt om onnodige prijsaanvragen te voorkomen. 
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Orders  

Bij het kopje orders worden al jouw orders vanuit shopify uitgelezen naar het 
dashboard, dit gebeurd iedere 15 minuten. Iedere order krijgt een letter 
toegevoegd en op het moment dat een order meerdere producten betreft zal 
deze gesplitst worden in meerdere "sub-orders", een voorbeeld is hierbij "1001-A" 
en "1001-B". (Dit is nodig omdat een order door meerdere leveranciers kan worden 
verzonden op het moment dat deze uit meerdere producten bestaat.) 
 

• Disputes 
Rechtsboven zie je een kopje: "Go to disputes", hier ga je naar de pagina 
waar je al jouw disputes kan terugvinden en tevens de special requests zijn 
terug te vinden betreffende orders. Alle antwoorden op zowel de disputes 
als special requests kan jij hier terugvinden. Een dispute wordt normaliter 
binnen 24 uur beantwoord.  

 
In de zoekbalk bovenaan is het mogelijk om een specifieke order op te 
zoeken, dit kan op ordernummer, tracking nummer en zelfs op 
productnaam.  

 
• Inkoopkosten 

Wanneer je een quotation hebt aangevraagd, en vervolgens een bieding 
hebt geaccepteerd zal je zien dat er kosten van je balans af gaan. Op de 
homepagina kan je direct zien hoeveel je per datum per store hebt 
uitgegeven.  
 
Wil je meer duidelijkheid hebben betreffende je kosten? Achter iedere order 
zie je je “Costs” staan per order, hierdoor heb je altijd een duidelijk overzicht 
van de kosten per order.  

 
Het kan zijn dat je linksboven bij een order een rood euroteken ziet, dit 
houdt in dat een order nog niet is betaald. Je balans is op dat moment niet 
voldoende om deze order te kunnen betalen. Wanneer een order niet 
betaald is (en er ook geen verdere afspraken zijn gemaakt met jouw 
agent) zullen de leveranciers deze orders niet verzenden en zal er ook geen 
tracking update te zien zijn.  
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• Order informatie 
Op het moment dat je op een order klikt zie veel extra informatie waar je 
verschillende dingen in kan aanpassen. De informatie welke je ziet is als 
volgt: 
 

o Adresgegevens → deze vind je aan de linkerkant, op het moment 
dat je een adres error hebt zie je dit in het rood rechts staan en kan 
je deze aanpassen door op het edit icoontje rechtsboven het 
adresveld te klikken; 

 
o Status → deze staat aan de rechterkant, hier zie je de actuele status 

van de order; 
 

o Fulfilled by → hier kan je zien welke leverancier deze specifieke order 
heeft afgehandeld; 

 
o Processing → hier worden de aantal dagen geteld dat de 

desbetreffende order in processing totdat deze wordt verzonden; 
 

o ETA → dit staat voor Estimated Time of Arrival oftewel de geschatte 
leverdatum van de order; 

 
o Tracking → hier is de tracking van de desbetreffende order terug te 

vinden welke je tevens kan openen door rechts op go to tracking 
page te klikken zodra de order een tracking nummer heeft;  

 
o Special request → hier kan je een speciaal verzoek indienen voor de 

desbetreffende order zoals een lokale tracking opvragen of een 
wijziging van een maat als de order nog niet is verzonden. Een 
special request wordt doorgaans binnen 24 uur beantwoord; 

 
o Open dispute → hier is het mogelijk een dispute in te dienen op het 

moment dat er iets mis is met een order, bijvoorbeeld een klant heeft 
een verkeerde maat ontvangen. Je klikt op open dispute en 
vervolgens kan jij verschillende dispute oorzaken selecteren, een 
gewenste oplossing selecteren en extra informatie toevoegen, klik 
vervolgens op save; 

 
 

o Cancel order → op het moment dat een order niet verzonden hoeft 
te worden en deze nog geen tracking nummer heeft kan je deze zelf 
annuleren door op "Cancel order" te klikken. Wil je een order 
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cancelen welke al een tracking nummer heeft kan dit alleen middels 
een dispute te openen. 
 
 

 
 
 
 

• Filters 
Op de pagina "Orders" is veel informatie te vinden, om het voor jou 
eenvoudiger te maken de juiste informatie terug te vinden kan je gebruik 
maken van de verschillende filters binnen deze pagina. Er zijn verschillende 
filterknoppen welke ieder verschillende statussen hebben, deze zijn als 
volgt: 
 

o Order status → hier zijn de verschillende statussen van jouw orders 
terug te vinden, namelijk: 
 

– Not quoted → dit betreft alle orders waarvan een product nog 
niet is gequote of de quote nog niet door jou is geaccepteerd. 
Deze orders zijn nog niet van je balans afgehaald en staan 
ook nog niet bij je inkoop op de home pagina. Tevens worden 
deze orders niet doorgestuurd naar de leverancier wat 
inhoudt dat zij nog geen fulfilled status kunnen krijgen; 

 
– Processing → hier vindt je alle orders terug welke een 

geaccepteerde quote hebben en zijn doorgestuurd naar de 
leverancier. De processing tijd start op het moment dat de 
order ook daadwerkelijk is betaald (op het moment dat je 
balans dit dus toelaat). Deze orders zijn afgetrokken van je 
balans en zijn wachtende op een tracking nummer; 

– Fulfilled → hier vindt je alle orders terug welke zijn geleverd, 
daarnaast zijn hier alle orders terug welke fulfilled zijn buiten 
het platform om; 

 



 

 
8 

– Hold → hier vindt je alle orders terug welke op  "pauze" staan, 
dit kan verschillende redenen hebben namelijk je hebt een 
requote aangevraagd of de leverancier is genoodzaakt een 
nieuwe prijs in te dienen. Daarnaast komen hier alle orders te 
staan als je besluit een bepaald product niet meer te fulfillen. 
Op het moment dat het product weer fulfilled mag worden 
en/of de nieuwe prijs is geaccepteerd verdwijnt de status 
"hold"; 

 
– Cancelled → hier vindt je alle orders terug welke geannuleerd 

zijn in het systeem. 
 

– Delayed → op het moment dat een product/order is 
vertraagd bij de leverancier vindt je hier de desbetreffende 
orders terug; 

 
– Adres error → hier staan alle orders welke een foutief adres 

volgens het systeem hebben. Deze dien je 2-3 keer per week 
te controleren om grote vertragingen te voorkomen. Op het 
moment dat een order een adres error heeft dien je contact 
op te nemen met de klant en kan je na ontvangst van het 
juiste adres deze invullen door op de edit knop te klikken en 
vervolgens op save. Op het moment dat het systeem dit nog 
steeds als een adres error ziet kan je aangeven dat het adres 
correct is dan pas zal een order verwerkt worden. Let op 
orders met een adres error zijn niet zichtbaar voor de 
leverancier en zal dus ook geen status fulfilled krijgen in 
shopify en er zal tevens geen tracking nummer aan worden 
gekoppeld; 

 
– Refund → hier vindt je alle orders terug welke een refund 

hebben ontvangen;  
 

– Resend → hier zijn alle orders terug te vinden welke een 
resend oftewel een herzending hebben gekregen.  

 
 

o Shipping status → onder deze filter vindt je alle statussen terug 
welke een order in het verzendproces kan hebben: 
 

– Waiting for tracking update → op het moment dat een order 
is fulfilled krijgt deze een tracking nummer, zolang de order in 
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processing zit blijft de status waiting for tracking update. 
Zodra de order is vertrokken van het warehouse krijgt deze 
een eerste echte tracking update; 
 

– In transit → hier vindt je alle orders terug welke onderweg zijn; 
 

– Delivered → op het moment dat een order is geleverd krijgt 
deze de status delivered;  
 

– Failed to deliver → een order kan om verschillende redenen 
niet worden geleverd (bijvoorbeeld klant was niet thuis), als 
dit het geval is krijgt de order status failed to deliver; 

 
– Stuck in transit → op het moment dat een order gedurende 

een langere periode geen tracking update heeft ontvangen 
krijgt deze de status stuck in transit. 

 
 

o All store → hier vindt jij al jouw stores terug welke aan het platform 
zijn gekoppeld, jij kan een specifieke store selecteren om een order in 
te zoeken.  

 
• Export CSV 

Op het moment dat je jouw zoekresultaten wenst uit te draaien in een 
bestandje kan je dit doen door na jouw zoekopdracht op select all te klikken 
en vervolgens op export CSV.  

 
• Disputes 

Op het moment dat je een dispute hebt ingediend kan je deze terugvinden 
door rechts bovenaan op "Go to disputes" te klikken. Hier vindt je alle 
disputes en antwoorden terug, tevens zijn alle gesloten disputes (closed 
disputes) hier terug te vinden.  
 
Op het moment dat je een refund hebt aangevraagd en deze is 
goedgekeurd dan zal het inkoopbedrag direct worden teruggestort op je 
balans. 
 
Op het moment dat je een resend aanvraagt en deze wordt geaccepteerd 
wordt er een nieuwe order aangemaakt met het woord resend achter het 
ordernummer, bijvoorbeeld 1001-A-resend. Deze order zal het reguliere 
proces doorlopen en zo snel mogelijk worden verzonden. 
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Een toelichting voor de verschillende situaties is terug te vinden in het 
bestand "Belangrijke punten klantenservice".  
 

• Automatische disputes 
Om het klantenservice werk te vereenvoudigen zijn er ook automatische 
disputes welke afgehandeld worden.  
 
Als een order 5 dagen te laat verzonden wordt (de beloofde processing 
time + 5 dagen) opent het systeem automatisch een dispute. Deze dispute 
komt direct terecht bij de desbetreffende leverancier zodat deze de order 
zo snel mogelijk kan verzenden. Dit heeft als voordeel dat jij hier zelf minder 
op hoeft te letten en een probleem sneller opgelost kan worden. 
 
Naast de automatische disputes werkt Service Points tevens met controles 
die ervoor zorgen dat zo min mogelijk orders een vertraging oplopen. 
Mocht een order/product vertraagd zijn wordt jij als klant hiervan op de 
hoogte gebracht middels de order status in het platform. 
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Products  

Op de pagina Products worden al je producten welke in jouw shopify webshop 
staan ingeladen iedere 15 minuten. Dit houdt in dat wanneer jij een nieuw product 
klaar zet in je webshop deze binnen 15 minuten zichtbaar is in het systeem en de 
biedingen dan ook direct kunnen starten voor het desbetreffende product. 
In de zoekbalk is het mogelijk een product te zoeken op productnaam, SKu of 
storenaam.  
 

• Biedingen & Automated Quotations 
Wanneer een quotation wordt gestart voor een product zal er gedurende 
24 uur (48 uur in het weekend) worden geboden op het product door de 
leveranciers.  
 
Bij setting is het mogelijk om de optie automatic quotations aan te vinken, 
door deze aan te vinken zal een product automatisch worden gequote op 
het moment dat er een order wordt geplaatst voor dit product. Het is dan 
alleen nog maar nodig om iedere 24 uur je biedingen te bekijken en deze te 
accepteren zodat een order zo snel mogelijk wordt verwerkt. 

 
Je vinkt deze als volgt aan:  
Settings → Fulfillment → aanvinken Automatic Quotations → Save. 

 
Naast het aanvinken van automatisch quotations is het ook mogelijk om 
automatically accept quotations aan te vinken. Hiermee zorg je ervoor dat 
het systeem na 24 uur automatisch het laagste bod op een product 
accepteert zodat je dit niet zelf hoeft te doen. Op het moment dat je veel 
kleding verkoopt raden wij af deze optie te gebruiken omdat een 
leverancier bepaalde kleuren/stijlen/maten niet op voorraad kan hebben 
en je dit hierdoor mist. 
 
Je vinkt deze als volgt aan:  
Settings → Fulfillment → aanvinken Automatically accept quotations → 
Save. 
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• Filters 
Om ervoor te zorgen dat alle informatie overzichtelijk blijft is het mogelijk 
gebruik te maken van de verschillende filters op de "Products" pagina. Deze 
zijn als volgt: 
 

o Product status → hier vindt je de verschillende fases waarin een 
product zich kan bevinden: 
 

– Not quoted → deze producten zijn nog niet gequote, mocht 
automatic quotations aanstaan zijn dit de producten waar 
nog geen order voor is geweest; 

 
– Bidding → deze producten zijn op dit moment onder bod, 

wanneer de biedingen hebben plaatsgevonden is het 
mogelijk om een bieding op het desbetreffende product ook 
hier te accepteren; 

 
– Accepted → alle producten welke een door jou (of 

automatisch) geaccepteerde bieding hebben zijn hier terug 
te vinden. Hier vindt je tevens terug welke leverancier jouw 
orders fulfilled van het desbetreffende product, welke 
maten/stijlen eventueel niet leverbaar zijn en wat de totale 
inkoop is van dit product; 

 
– Stop fulfillment → hier vindt je alle producten terug waarbij je 

de fulfillment hebt geannuleerd. De orders voor dit product 
staan op dat moment op de status "Hold";  

 
– New variant → op het moment dat je een nieuwe variant 

toevoegt in shopify moet je hiervan nog een quote 
accepteren. De orders van deze variant staan op dat moment 
op "Not quoted";  

 
– New price → soms wordt een prijs goedkoper of duurder door 

verschillende redenen, deze nieuwe prijs dien je handmatig te 
accepteren. Orders voor dit product staan op dat moment op 
"Hold".  
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o All store → hier kan je de store selecteren waar je jouw zoekopdracht 
op wilt betrekken; 
 

o Active store products → middels deze filter is het mogelijk om te 
wisselen tussen actieve en niet actieve producten op jouw store; 
 

o Sort on → deze filter zorgt ervoor dat je alle producten kan 
rangschikken van nieuw naar oud of van oud naar nieuw. 
 

 

 
Belangrijke informatie 
 
• Cancel fulfillment → deze optie cancelt iedere order welke nog GEEN 

tracking nummer heeft. Orders met een tracking nummer kunnen 
gerefund worden indien deze nog niet zijn verzonden, een refund kan 
worden aangevraagd middels een dispute; 

 
• Een te duur product → op het moment dat je een product te duur 

vindt dien je een requote aan te vragen. Dit doe je door een product te 
openen en rechts boven op special request te klikken en vervolgens 
op "Price too high, please requote". Er zal direct een requote worden 
gestart om de prijs te verlagen als dit mogelijk is; 

 
• Een nieuw land toevoegen → als je graag wilt weten hoe duur jouw 

product is in een ander land kan je dit doen door het product te 
openen rechts boven op special request te klikken vervolgens klik je 
op "Add country" en selecteer je het desbetreffende land. Binnen 24 
uur ontvang je een prijs voor het desbetreffende land; 

 
• Wijziging in je aanbod → op het moment dat je van een 1 stuks naar 

een 1+1 actie gaat of iets anders wijzigt in je aanbod dien je dit ten alle 
tijden aan te geven bij je persoonlijke agent. Het is ook mogelijk om 
het volledige product te requoten of het product te dupliceren en deze 
als een nieuw product te laten quoten. Doe je dit niet dan zal de 
leverancier het originele aanbod waarop is geboden blijven 
verzenden. 

 

 



 

 
14 

Payments  

Het kopje payments geeft je inzicht in je betalingen en maakt het mogelijk je 
balans op te waarderen middels bank transfer of payoneer. Wil je betalen middels 
creditcard of AMEX dien je dit aan te geven bij je agent en zal er een betaallink 
voor je in orde worden gemaakt, hier betaal je op dit moment een 3% fee over. 
Zit je op de lange termijn BTW fix? Voor deze fix dien je over te maken naar de 
andere rekening, in HK. Hierbij is het belangrijk om een screenshot te uploaden 
van het payment request (in EZfinance) als je de betaling doet in het platform.  
 
Hoe doe ik een betaling? 
Een betaling dien je over te maken naar de onderstaande gegevens: 
 
 
Bank name: Citibank 
Bank adres: 1 North Wall Quay, International Financial Services Centre (IFSC), 
Dublin 1, Ireland 
IBAN: IE15CITI99005170937556 
BIC: CITIIE2X 
Beneficiary name: SP Platform B V  
 
Email payoneer: info@servicepoints-agency.nl 
 
Op het moment dat je de overboeking hebt uitgevoerd dien je deze nog in te 
voeren in het systeem, dit doe je als volgt: 
 

1. Klik op payments; 
2. Voer het bedrag in in €..; 
3. Vul je eigen gegevens volledig in; 
4. Upload een screenshot van je betaling; 
5. Vul je bank holder name in bij "Remark", dit betreft de naam waaronder je 

bent ingeschreven bij je bank; 
6. Klik op "Pay now". 

 
Het kan gemiddeld 48 uur duren totdat een betaling wordt geaccepteerd, op het 
moment dat een betaling is geaccepteerd wordt deze toegevoegd op je balans. 
 

Let op: Betaal je in een andere currency dan EURO? Reken dan eerst het 
bedrag om naar euro, en vul dit in bij amount. 
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Invoices 
Al jouw facturen staan op één plaats binnen het platform. Bij het koppje 
payments zie je aan de rechterkant al jouw facturen staan waar je deze 
eenvoudig kan downloaden en kan toevoegen aan je administratie. Op het 
moment dat iets niet zou kloppen aan een factuur kan je op "Report an issue" 
klikken en contact opnemen met je persoonlijke agent. 
 

Services 

Het kopje services brengt verschillende extra services onder de aandacht waar jij 
gebruik van kan maken: 
 

• News → hier vindt je alle nieuwste services terug welke Service Points 
aanbiedt. Op het moment dat je geïnteresseerd bent in een van deze 
services klik je op "Get in touch";  
 

• SP Education → hier vindt je alle coaches terug waar Service Points mee 
samenwerkt, je kan door op "Get in touch" te klikken in contact komen met 
de desbetreffende coach en meer informatie vinden door op "Read more" 
te klikken. Daarnaast is het mogelijk de wekelijkse inhouse coachings en 
andere extra e-com waardes te bekijken; 

 
• Media buyers → middels dit kopje kan je eenvoudig in contact komen met 

verschillende media buyers, zij kunnen bijvoorbeeld jouw Facebook 
advertenties uit handen nemen; 

 
• Shopify → hier is het mogelijk om verschillende shopify services zoals 

productbeschrijvingen en reviews af te nemen. Door op "Contact us" te 
klikken kan je deze direct afnemen ; 

 
• Videos → hier is het mogelijk om verschillende video's af te nemen door op 

"Contact us" te klikken; 
 

• Facebook → op het moment dat je opzoek bent naar hulp bij je facebook 
ad copy's of je campagnes kan je deze hier afnemen door op "Contact us" 
te klikken; 
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• Branded → door op branded te klikken kan je verschillende services 
afnemen om jouw brand onder de aandacht te brengen online, dit doe je 
door op "Contact us" te klikken; 

• Extra's → al onze extra services zijn hier terug te vinden, klik op "Contact us" 
om direct in contact te komen met ons betreffende een van deze services. 
 

Affiliate 

Middels het kopje "Affiliate" is het eenvoudig om bij te houden hoeveel jij zelf extra 
verdient door middel van vrienden/kennissen/zakenpartners welke zich ook 
aanmelden bij Service Points. 
 
Stuur jouw persoonlijke affiliate link, welke terug te vinden is in dit kopje, naar de 
desbetreffende persoon in jouw netwerk en laat deze persoon zich middels deze 
link aanmelden.   
 
Over ieder verkocht product ontvang je een affiliate van € 0,10. Jouw totale 
affiliate is terug te vinden in jouw persoonlijke dashboard. Je kan kiezen op welke 
wijze je de betaling wenst te ontvangen, dit kan direct naar jouw bank maar ook 
naar de balans worden uitbetaald. 
 
 

Notificaties  

De notifications vind je terug links onderaan door op het alarm belletje te klikken. 
Hier zie je alles terug met betrekking tot meldingen betreffende disputes, orders, 
errors en tevens nieuwe prijzen op producten. 
 
Door op "View all" te klikken zie je iedere melding welke open staat, je kan deze 
vervolgens afwerken waar nodig. Door op "view" te klikken stuurt het systeem jou 
automatisch door naar de desbetreffende taak welke bij de melding hoort, hier 
kan je direct de aanpassingen of acties uitvoeren.  Op het moment dat je een 
melding hebt afgehandeld kan je deze op "Dismiss" zetten zodat jouw systeem 
geordend en overzichtelijk blijft. 
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Settings 

Binnen settings heb je de volgende kopjes:  
 

• Account:  
Hier kan je al jouw bedrijfsgegevens updaten en aanvullen; 
 

• Security: 
Hier kan je jouw wachtwoord veranderen. Het wachtwoord hoeft namelijk 
ook niet meer gedeeld te worden met jouw agent. Ook kan je hier de 2FA 
(Two Factor Authenrication) aanzetten. Wanneer je deze aanzet, komt er 
een QR code naar voren. Deze kan je scannen met bijvoorbeeld Google 
authenticator. De volgende keer dat je inlogt, zal er worden gevraagd om 
een code. Deze code kan gevonden worden in de Google authenticator 
app; 

 
• Fulfillment:  

Hier kan je de automatische quotes aanzetten. Dit betekend dat voor alle 
producten, die ingeladen worden op het portaal, een automatische bieding 
wordt gestart en dat je dit niet zelf hoeft aan te vragen per product. Ook 
kan je “accept automatische quotes” aanzetten. Dit zorgt ervoor dat 
automatisch de goedkoopste bieding na 24 uur, wordt geaccepteerd; 

 
• Employees:  

Hier kan je een employee account aanmaken. Dit kan je doen door het 
klikken op “add employee account”. Vervolgens vul je de naam, de 
permissions, het e-mailadres en het wachtwoord voor het employee 
account in. Tevens kan je kiezen om de homepage uit te zetten, zodat de 
desbetreffende niet de gemaakte omzet kan zien. 
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FAQ  

Algemeen 

 
Hoe kan ik het dashboard vertalen? 
Het dashboard kan vertaald worden door bovenin op de dropdown “English” te 
klikken en de gewenste taal te kiezen.  
Let op: Het zijn automatische vertaling. Geef het door aan jouw agent als hier 
fouten in staan, dan corrigeren wij dit.  
 
Hoe kan ik affiliate worden? 
Hiervoor dien je een account aan te maken, als je account is goedgekeurd zie je 
links in het menu een kopje met affiliate, hier staat je affiliate link. Wanneer nieuwe 
klanten zich aanmelden door middel van jouw affiliate link zal de klant in het 
leaderboard komen te staan, hier zie je je verdiensten tevens in terug. 
 
Wat moet ik doen als ik iemand als affiliate heb aangebracht, maar deze niet in 
mijn leaderboard staat?  
Neem contact op met je agent. Deze kan regelen dat je nog alsnog wordt 
gekoppeld aan de affiliate. Let wel op! Een klant komt pas in het leaderboard als 
die ook daadwerkelijk orders heeft gedraaid.  
 
Hoe kan ik een betaling doen? 
Wij werken in het nieuwe dashboard ook op krediet, dit betekent dat wanneer je 
producten aan het verkopen bent je eerst moet zorgen voor een positief balans, 
zodat de orders betaald kunnen worden.  
 
Je kunt een betaling doen naar de bankgegevens die je agent je via whatsapp 
gestuurd heeft, nadat je een betaling hebt gedaan kan je de screenshot 
uploaden onder payments -> bedrag invullen + klikken op betalen. Bij uploaden 
kan je de screenshot uploaden. De betaling komt nu op “Pending” te staan en zal 
worden goedgekeurd op het moment dat de betaling binnen is, dan kan je ook 
een invoice downloaden.  
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Bankgegevens platform: 
Bank name: Citibank 
Bank adres: 1 North Wall Quay, International Financial Services Centre (IFSC), 
Dublin 1, Ireland 
IBAN: IE15CITI99005170937556 
BIC: CITIIE2X 
Beneficiary name: SP Platform B V  
 
Email payoneer: info@servicepoints-agency.nl 

 
Kijk voor meer informatie bij het kopje “Payments” 
 
Hoelang duurt het voordat een betaling van “Pending” af gaat? 
De betaling zal gemiddeld binnen 24-48 uur van pending afgaan, duurt het 
langer? Vraag aan je agent of er iets aan de hand is! 
 
Op verschillende plekken in het dashboard staat de knop “Notify support”, wat 
doet deze knop? 
Deze knop zorgt dat jouw agent een notificatie krijgt. Het notificatie systeem is 
erop gebouwd dat het het werk van jouw agent stroomlijnt en dat de agent gelijk 
verwezen wordt naar de desbetreffende order. Hierdoor kunnen we jou beter en 
sneller helpen.  
 
TIP: Na het klikken op deze knop, kan je altijd nog een whatsappje sturen naar jouw 
agent, dan weet je zeker dat het snel opgepakt wordt.  
 
Er gaat iets mis in het systeem, wat nu? 
Wij hopen dat er natuurlijk niets mis gaat in het systeem. Gaat er wel iets mis en is 
het kritiek? Neem dan direct contact op met jouw agent, deze zorgt er samen met 
het ontwikkelingsteam voor dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt.  
 
Kan ik ook met andere providers werken naast shopify?  
Op dit moment is dat helaas niet mogelijk. We zijn op de hoogte dat shopify veel 
problemen veroorzaakt en onze prioriteit is dus ook om met andere webshop 
builders te kunnen verbinden in de nabije toekomst.  
  



 

 
20 

Stores 
 
Hoe koppel ik een shopify webshop? 
In het dashboard ga je naar het kopje stores, klik hier op add new store. Rechts zie 
je een video + een button naar een artikel met een uitgebreide uitleg hoe je 
eenvoudig (en snel) je store kan koppelen aan het portaal. Kom je er niet uit of 
heb je hier geen tijd voor? Laat het weten aan je agent, hij/zij zal vervolgens de 
shop voor je koppelen. 
 
Ik verkoop met mijn webshop in Nederland en Belgie, waar kan ik dit aangeven? 
Onder “Stores” kun je per store landen toevoegen in welk land je verkoopt, door de 
landen hier aan te geven zullen de quotes goed verlopen en voor ieder product 
gelijk in beide landen worden aangevraagd. 
 
 

Orders 

 
Wat moet ik doen bij een adres error? 
Bij een adres error moet je in het systeem het adres aanpassen, dit is mogelijk 
door naar orders te gaan, te klikken op de order en op het wijziging knopje te 
drukken bij de orderinformatie. Als je de order hebt aangepast naar een juist 
adres zal de adres error automatisch verdwijnen. 
Note: Wanneer je bijvoorbeeld in Zweden verkoopt kan het voorkomen dat je veel 
adres errors hebt omdat er geen huisnummer is in Zweden, hier kan je dan een 
adres error negeren door door te klikken wanneer het systeem vraagt of je zeker 
weet dat het adres klopt. 
 
Ik wil een order cancelen, hoe doe ik dit? 
Je gaat in het systeem naar orders -> zoek het ordernummer en de store -> klik 
op de order en klik op cancel. Je zal een bevestiging zien en de productkosten 
zullen worden teruggestort op je balans. 
 
Wat gebeurd er als ik een order cancel? 
Wanneer wij nog geen tracking nummer bij een order hebben toegevoegd kan de 
order gecanceld worden en zal er ook geen tracking meer bij worden toegevoegd. 
Als de tracking al is toegevoegd kan de order niet meer gecanceld worden. Voor 
deze orders kan je een dispute aanmaken, kijk bij het kopje orders voor meer 
informatie. 
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Hoe maak ik een dispute aan? 
Is er iets kapot aan het product, duurt het heel lang voor een order binnenkomt of 
is het verkeerde product geleverd? Dit zijn redenen om een dispute te openen, dit 
werkt als volgt: Ga naar orders > Zoek het juiste ordernummer (let hier op het 
product in de order, orders met meerdere producten zullen worden opgesplitst in 
verschillende orders) > Klik op de order > Klik op open dispute en volg de stappen, 
zorg dat er altijd een goede foto bij de dispute is toegevoegd, hierop zal de 
dispute worden beoordeeld. 
 
Hoe vraag ik een special request aan? 
Heb je voor een payment provider een proof of delivery of een proof of shipment 
nodig? Deze kun je aanvragen onder het kopje special request bij orders. Ga 
hiervoor naar orders > zoek het juiste ordernummer op > Klik op de order > Klik op 
special request en volg de stappen. 
 
Waar kan ik een proof of shipment aanvragen? 
Dit kan door op een order te klikken en een special request aan te vragen.  
 
Waar kan ik een proof of delivery aanvragen?  
Dit kan door op een order te klikken en een special request aan te vragen.  
 
Mijn order blijft op de status “Not quoted” staan, maar de prijsaanvraag is 
gedaan. Wat moet ik nu doen?  
Dit kan meerdere oorzaken hebben: 
 

• De payment status is ‘pending’, hierdoor wordt het product nog niet 
geleverd door de leverancier.  
 

• Het land waar het product is verkocht is nog niet toegevoegd in de 
prijsaanvraag. Een voorbeeld: de prijsaanvraag is in NL gedaan, maar je 
verkoopt dit product sinds kort ook in BE. Dan moet er een land toegevoegd 
worden bij de prijsaanvraag. (Dit gaat bij automatische prijsaanvragen 
vanzelf) 

 
Klopt dit allemaal? Neem dan contact op met jouw agent, hij/zij zal verder kijken 
wat er mogelijk aan de hand is. 
 
Wat gebeurd er met orders met payment status “pending”? 
Dit zijn producten waarvan jij nog geen betaling van de klant hebt ontvangen. 
Deze producten blijven op “Not quoted” staan en worden nog niet behandeld door 
de leverancier. Wanneer het product betaald wordt in shopify, wordt dit in het 
systeem geüpdate en zal de levering in gang gezet worden.  
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Wat is het rode euro teken bij mijn orders? 
Dit betekent dat de order nog niet betaald is vanaf je balans, er staat niet meer 
genoeg geld op je balans. Deze order zal niet verzonden worden totdat de balans 
is aangevuld. 
 
Hoelang duurt het voor een order verstuurd wordt? 
Dit ligt aan welke leverancier + processing en shipping tijd je hebt uitgekozen voor 
dit product, je kan dit controleren door naar products te gaan en het product op 
te zoeken. 
 
 

Products 

 
Mijn product is 1+1 gratis, moet ik hiervoor iets aangeven? 
Nee, wanneer je product vanaf de quote al een 1+1 gratis actie is is die daarvoor 
gequote. Het is handig om altijd te vermelden in de variant of de titel van het 
product dat het om een 1+1 actie gaat, op deze manier kan er zo min mogelijk fout 
gaan.  
 

LET OP: Wanneer je eerst 1 stuk verkocht, en vervolgens 1+1 gratis, creëer dan 
ALTIJD een nieuw product of vraag een requote aan, omdat het oude 
product 1 stuk gequote is.  

 
Hoe krijg ik een prijs voor een product? 
Er zijn verschillende manieren om een prijsaanvraag te doen, voor een 
prijsaanvraag moet altijd het product al in de webshop staan, hieruit moet 
duidelijk worden om welk product het gaat zodat deze gequote kunnen worden. 
 

1. Handmatige prijsaanvragen: Producten worden elke 15 à 20 minuten 
ingeladen vanuit je webshop, hierna kun je voor de producten handmatig 
een quotation aanvragen. Products -> Zoek het product -> klik op het 
product en op “request a quote”. Er zullen nu de komende 24 uur (48 uur in 
het weekend) biedingen plaatsvinden door verschillende leveranciers, 
hierdoor heb je gegarandeerd de beste prijs. 

 
2. Automatische prijsaanvragen: Hiervoor dien je eerst je instellingen goed te 

zetten: Settings -> fulfillment -> hier staan settings die je kan aanzetten om 
te zorgen dat de quotations automatisch gedaan en geaccepteerd 
worden. Dit werkt als volgt: alle producten worden uitgeladen vanuit je 
store, wanneer je een sale krijgt op een product (die nog niet eerder 
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gequote is) zal de prijsaanvraag automatisch starten, vervolgens kun je de 
prijsaanvraag na 24 uur accepteren op de goedkoopste prijs (of deze 
wordt automatisch geaccepteerd wanneer dit aanstaat in instellingen).  

 

TIP: wij raden aan om automatische prijsaanvragen aan te zetten, 
maar het accepteren toch handmatig te doen. Hierbij kan je dan zelf 
de keuze maken voor welke agent en levertijden je gaat. Bij 
automatische quotations wordt er geen rekening gehouden met de 
levertijd. 

 
Hoe kan ik automatisch een prijsaanvraag laten doen voor een product? 
Hiervoor dien je eerst je instellingen goed te zetten: Settings -> fulfillment -> hier 
staan settings die je kan aanzetten om te zorgen dat de quotations automatisch 
gedaan en geaccepteerd worden. Dit werkt als volgt: alle producten worden 
uitgeladen vanuit je store, wanneer je een sale krijgt op een product (die nog niet 
eerder gequote is) zal de prijsaanvraag automatisch starten, vervolgens kun je de 
prijsaanvraag na 24 uur (48 uur in het weekend) accepteren op de goedkoopste 
prijs (of deze wordt automatisch geaccepteerd wanneer dit aanstaat in 
instellingen).  
 

TIP: wij raden aan om automatische prijsaanvragen aan te zetten, maar het 
accepteren toch handmatig te doen. Hierbij kan je dan zelf de keuze maken 
voor welke agent en levertijden je gaat. Bij automatische quotations wordt er 
geen rekening gehouden met de levertijd. 

 
De leverancier verhoogt zijn prijzen, hoe wordt ik hiervan op de hoogte 
gebracht?  
Het kan natuurlijk altijd dat de producten duurder of goedkoper worden en de 
prijzen veranderen, de leverancier zal dit in het systeem aangeven. Als de prijzen 
veranderen zal je een notificatie ontvangen met de vraag of je akkoord gaat met 
deze prijzen. Als je niet akkoord gaat kan je een nieuwe prijsaanvraag starten om 
te kijken of andere leveranciers een betere prijs kunnen geven. Let op: als je een 
nieuwe prijsaanvraag start, dan is het niet mogelijk om de oude biedingen te 
accepteren. Deze biedingen gaan verloren.  
 
Ik wil de fulfillment van een product stoppen, hoe doe ik dit? 
Je gaat in het systeem naar products, selecteert het product waar je de fulfillment 
van wilt stoppen en klikt op de ‘cancel fulfillment’ knop. Let op: Alle orders waar 
nog geen tracking nummer aan toegevoegd zijn worden gecancelled en de 
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productkosten zullen worden teruggestort. De rest van de order zijn mogelijk al 
besteld en kunnen niet meer gecancelled worden.  
 
De biedingen die ik heb gehad zijn te duur, hoe vraag ik een nieuwe prijs aan? 
Hiervoor dien je naar het product te gaan (inloggen in het dashboard -> products 
-> juiste product aanklikken), wanneer je een quotation hebt geaccepteerd kun je 
klikken op special request, vervolgens op “price too high, please requote”, de oude 
biedingen zullen verdwijnen en er zal een nieuwe prijsaanvraag gestart worden. 
Let op: Je oude biedingen gaan verloren en kunnen ook niet meer geaccepteerd 
worden, hierdoor kan het ook best zijn dat de prijs minder scherp wordt.  
 

Services 

 
Ik heb een coaching gemist, waar kan ik deze terug vinden? 
Alle coachings, inhouse coachings en ander leermateriaal is te vinden onder 
“Extra services” links in het menu in het systeem. Onder het 2e kopje “SP 
Education” is al het leermateriaal te vinden. 
 
Waar kan ik de coaches vinden waarmee SP samenwerkt? 
De coaches zijn te vinden onder ‘services - SP ecucation’. 
 
Waar kan ik de store services vinden?  
De store service is te vinden onder ‘services’.  
 

Instellingen 
 
Hoe kan ik 2FA aanzetten? 
Wanneer je bent ingelogd in het dashboard, linksonder naar settings, vervolgens 
naar security, hier kun je de stappen volgen om 2FA aan te zetten. Wanneer 2FA 
aan staat dien je vervolgens bij elke nieuwe aanmelding de code in te voeren van 
google authenticator. 
 
Hoe maak ik een employee account aan? 
Je kunt een employee account aanmaken door linksonder naar settings te gaan, 
vervolgens naar employees. Hier staat een knop met add employee, wanneer je 
daarop klikt zul je de opties krijgen hoe je je employee kan toevoegen, zo kan je 
bijvoorbeeld aangeven dat de werknemer je homepage niet kan zien.  
Daarnaast staat er een optie met permissions, deze optie is op dit moment niet 
functioneel en beide permissies zullen hetzelfde weergeven.  
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Wat is het verschil tussen de verschillende employee accounts? 
Voor nu hebben we hier nog geen verschillen in aangebracht. Er komt een 
mogelijkheid om te selecteren op verschillende premissies. 
 

Mocht er iets anders zijn dat onduidelijk is? Vraag het aan jouw agent! 

 
 


