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FlexiShop is een divisie van 

D&D Distribution, Oostjachtpark 15A, 9100 Sint-Niklaas 

Tel.: 03/780.20.29 – E-mail:  info@flexishop.biz  
BTW: BE 0439.010.617 

mailto:info@flexishop.biz


Wat is FlexiShop? 

FlexiShop is een hosted webshop oplossing, waarmee u een gepersonaliseerde website – incl. webshop – 

kan verkrijgen tegen een vaste maandelijkse kost. 

Enkele features van FlexiShop: 

 

• Webshop met circa 50.000 artikelen 
 

• Uitgebreide filters, specs, 
sorteermogelijkheden, … 
 

• Optionele CompuDeals integratie  
(o.a. folder) 
 

• PC Configurator met desktop PC’s, 
gaming PC’s en NUC’s 
 

• Laptop Kiezer 
 

• Responsive design 
 

• Logo, kleuren, achtergrondafbeeldingen, 
header, footer, … aanpasbaar via 
beheermodule 
 

• Alle pagina’s inhoudelijk volledig 
personaliseerbaar d.m.v. widget-
systeem: 
- Ingebouwde widgets:  folder, product 
spotlight, discover, contact, Facebook, 
nieuwsbrief, slider, … 
- Eigen widgets toevoegen:  afbeelding, 
tekst met opmaak, iframe, video, html 
 

• Eigen pagina’s toevoegen, opvullen met 
inhoud (widgets) en links toevoegen aan 
de menu’s 
 

• Aanpasbare checkout procedure 
 

• Klanten indeelbaar in groepen; op een 
klantgroep kan u een korting toepassen 
+ aangepaste betaalmogelijkheden in de 
checkout 
 

• Kortingscodes met diverse 
instelmogelijkheden 
 

 
 

 

• Up-sell Services om bij bepaalde artikelen 
extra services aan te bieden  
 

• Instelbare marges per groep, merk, schijf van 
uw aankoopprijs, instelbare afrondingen, … 
 

• Verbeterde zoekfunctie 
 

• Mailing lijst 
 

• Ondersteuning voor meerdere filialen 
 

• Aanpasbare slider met mogelijkheid tot 
toevoegen eigen slides 

 

• Eigen producten ingeven (manueel of via 
inlezen CSV bestand) 
 

• Niet gewenste artikelen kan u eenvoudig 
verbergen (op categorie, merk of individueel 
artikel) 
 

• Draait op https:// mits SSL certificaat (kleine 
meerkost) 
 

• Mogelijkheid tot integratie van het Hyperdesk 
klantenportaal 
 

• Mogelijkheid tot integratie van commerciële 
informatie over Office 365, Nomadesk, 
Cloudhighway Backup, SkyHi, Pointer 
Systems 
 

• SEO-friendly URL’s 
 

• Tweetalig NL + FR 
 

• Hosted in Microsoft Azure 
 



Home pagina 

 

 
 

De home pagina is volledig aanpasbaar en kan u zelf opvullen met de widgets van uw keuze (ingebouwde 

widgets of zelf toegevoegde widgets).   Ook logo, kleuren, achtergrond, … worden op maat ingesteld en 

kan u ook zelf wijzigen via de beheermodule. 

Het verticale productmenu werd ontworpen door een marketingbureau.  Dit menu is uitgeklapt op de 

home pagina, maar ingeklapt op de andere pagina’s (klapt uit bij muisklik).  U kan opties in dit menu 

verbergen en toevoegen.   Uiteraard kan u ook “Oplossingen voor bedrijven” en de PC Configurator in dit 

menu verbergen. 

  



Productlijst 

 

 

 

De productlijst toont bij de meeste producten onmiddellijk een aantal “top specs” in de lijst.   

Zoals u ziet bij de bovenste 3 systemen is ook de PC Configurator hierin geïntegreerd. 

Aan de linker zijde vindt u alle filters, inclusief prijsselector, filter op stock, zoek in resultaten, en 

sorteermogelijkheid. 

In de beheermodule kan u ook hier een aantal kleuren wijzigen, zoals o.a. de prijs, het grid tussen de 

producten, en meer. 

  



Product detailpagina 

 

 
 

Op de product detailpagina vindt u, naast prijs en voorraad, nog talrijke overige zaken: 

- “Configureer deze PC”:  integratie met PC Configurator, daar waar toepasselijk  

- Up-sell services 

- Waarom bestellen bij u?  (redenen instelbaar via beheermodule) 

- Share on Facebook 

- Datasheet 

- Datasheet exporteren naar PDF (met uw logo, header, kleuren) 

Net zoals de andere pagina’s heeft de product detailpagina een SEO-vriendelijke URL, zodat u makkelijk 

goed leesbare URL’s kan doorsturen naar klanten. 

  



PC Configurator 

Met de PC Configurator kan de klant de desktop PC’s, gaming PC’s en NUC’s uit de CompuDeals folder 

verder configureren (met snellere CPU, meer RAM, meer opslag, andere VGA kaart, OS, scherm, …) en 

vervolgens bestellen. 

De beschikbare opties zijn systeem-gebonden en kunnen dus verschillen per PC.  De componenten worden 

manueel per systeem bepaald.  Er kunnen dus enkel werkende systemen worden samengesteld. 

  

  



Laptop Kiezer 

De Laptop Kiezer is een handige sales tool om snel te zien welke toestellen geschikt zijn voor een klant, aan 

de hand van 4 gerichte vragen: 

 
 

 
 

 
 

 

De Laptop Kiezer is een widget, die u op een aparte pagina kan zetten, of kan invoegen op eerder welke 

andere pagina (zoals de home pagina bijvoorbeeld).  De lijst van merken kan u zelf aanpassen door 

ongewenste merken uit te vinken in de beheermodule. 



Klantzone 

Na het inloggen krijgt de klant toegang tot de Klantzone, waarin hij volgende mogelijkheden heeft: 

- Consulteren en aanpassen van zijn gegevens 

- Wijzigen van zijn paswoord 

- Opvragen van de historiek van zijn web bestellingen + detail per bestelling 

- Afmelden 

 

  



Optioneel: tickets beheren via klantenportaal Hyperdesk 

Maakt u ook gebruik van Hyperdesk?  In dit geval kan u het Hyperdesk Klantenportaal integreren binnen 

uw website.  Dit is een widget, dus u plaatst het portaal waar u wil – op een aparte pagina, of binnen een 

bestaande pagina. 

Uw klant kan met zijn Hyperdesk eindklant-account inloggen op het portaal en kan… 

- Zijn openstaande tickets bekijken en Ticket Updates ingeven. 

- Nieuwe tickets aanmaken.  

- Artikelen uit de Knowledge Base consulteren (enkel de artikelen waar hij rechten op heeft) 

Dit klantenportaal kan vanuit Hyperdesk volledig gepersonaliseerd worden, inclusief alle kleuren, logo’s en 

meer.  U vindt meer informatie over Hyperdesk op www.hyperdesk.be  

 

 

 

  

http://www.hyperdesk.be/


De beheermodule:  enkele mogelijkheden 

De beheermodule is een zeer uitgebreide tool om uw website te beheren. 

We overlopen enkele mogelijkheden: 

Header en footer 

Personaliseer de header en footer van  

uw site, met verschillende opties zoals: 

- Standaard header met logo, zoeken, cart 

- Header en footer vervangen door eigen  

  banner 

- Standaard footer met alle gegevens 

- Footer met overzicht van al uw filialen 

- Headers en footers op maat 

- Zelf header en footer maken door 

ingave HTML code 

 

 

Achtergronden en kleuren 

Stel zelf alle kleuren in van uw webshop, 

zoals kleuren van de footer, header, 

achtergrond, productlijsten, en nog veel 

meer.  U kan ook achtergrond- 

afbeeldingen uploaden. 

Op de logo pagina kan u tevens zelf 

uw logo uploaden en updaten. 

  

 

Menubalk en Productmenu 

Pas zelf de menubalk en het productmenu 

van uw webshop aan:  verberg opties 

of voeg opties toe die verwijzen naar 

bestaande of eigen pagina’s, of artikelen. 

In het productmenu kan u ook  

subitems toevoegen om alles 

volledig te personaliseren.  



Eigen pagina’s 

Voeg een ongelimiteerd aantal eigen 

pagina’s toe, bestaande uit 1 tot 4 

kolommen - waarbij u elke kolom kan 

opvullen met widgets. 

De eigen pagina krijgt een SEO-vriendelijke 

URL, en u kan een link toevoegen aan 

de menubalk of het productmenu.  

 

 

 

 

Pagina’s bewerken 

Zowel de ingebakken pagina’s (zoals 

Home, Winkelkarretje, Folder, 

Nieuwsbrief, Over) als uw eigen 

pagina’s kan u volledig beheren 

door er widgets aan toe te voegen. 

U kan per kolom widgets toevoegen 

en per widget (indien nodig) bepaalde 

opties juist zetten.   

Uiteraard kan u de widgets op de 

gewenste manier ordenen. 

U heeft keuze uit de ingebouwde widgets 

(zoals Slider, Folder, Facebook, Product 

Spotlight, Discover, Laptop Kiezer, Cart,  

Hyperdesk klanten portaal, Nieuwsbrief,…) 

en uw eigen widgets (onderverdeeld in 

afbeeldingen, tekst met opmaak, iframe, 

video, en HTML code).  

 

Eigen widgets 

Via deze pagina’s kan u uw eigen widgets 

aanmaken en bewerken. 

Zodra een eigen widget aangemaakt is, 

kan u deze toevoegen aan een ingebouwde 

pagina of een eigen pagina. 

  



Up-sell services 

Met Up-sell services kan u additionele 

diensten suggereren aan de klant, wanneer 

hij bepaalde artikelen bekijkt. 

U voegt services toe op basis van een 

artikelgroep, merk of individueel artikel. 

Up-sell services verschijnen op de product 

detailpagina en op de cart.  

 

 

 

 

 

Artikelen toevoegen en verbergen 

Met de beheermodule kan u.. 

- Een complete artikelcategorie 

verbergen 

- Een merk verbergen 

- Een merk binnen een bepaalde 

groep verbergen 

 

- Eigen categorieën aanmaken 

- Eigen artikelen ingeven 

Afhankelijk van uw formule bestaat ook de 

mogelijkheid om artikelen op te laden 

via een CSV bestand. 

 

Klanten en klantgroepen 

Via Klanten kan u de lijst van geregistreerde 

klanten opvragen, en een klant toewijzen 

aan een groep. 

Via Klantgroepen kan u een ongelimiteerd 

aantal klantgroepen aanmaken.  Voor elke 

groep kan u volgende zaken instellen: 

- Korting: ofwel procentuele korting 

op de verkoopprijs, ofwel vaste 

marge op de aankoopprijs 

- Prijzen met of zonder BTW 

- Beschikbare betaalmethodes in de  

checkout 



Uitcheck procedure 

In de beheermodule kan u de checkout 

volledig configureren. 

De klant kan zijn bestelling ontvangen op 

3 manieren: 

- Afhaling (eventueel met filiaalkeuze) 

- Verzending 

- Installatie On-site 

De klant kan betalen op 4 manieren: 

- Online betaling (via Mollie)  

- Bankoverschrijving 

- Contant (enkel bij afhaling) 

- Op factuur 

U kan zelf de gewenste opties aan- of 

uitvinken.   Deze betaalmethodes zijn de 

algemene methodes, en kunnen overschreven 

worden op basis van de klantgroep (zie vorige pagina). 

Tevens kan u… 

- Gratis transport aanbieden vanaf een bepaald bedrag 

- Een korting op transportkost toestaan in een lijst van gedefinieerde postcodes 

- Voor on-site installatie een vaste kost en/of uurloon rekenen (vaste kost komt in de 

totaalberekening; uurloon niet, maar wordt informatief vermeld)  

- Een administratieve kost rekenen voor een on-line betaling (in % of €) 

- Vrije teksten toevoegen bij elke checkout optie. 

 

Uitleveren van bestellingen 

Een bestelling die via uw webshop binnenkomt, wordt niet automatisch doorbesteld bij D&D Distribution. 

U heeft dus de vrijheid om de bestelling op éénder welke manier af te handelen:  doorbestellen en 

dropshippen, doorbestellen maar bestellingen groeperen, uitleveren uit uw eigen stock, … 

Wanneer u de bestelling wil doorbestellen, kan u dit doen via DealerShop.  U kan bij het afsluiten van uw 

DealerShop bestelling indien gewenst de optie “Dropshipment” aanvinken.  De transportkosten voor een 

dropshipment zijn identiek aan de transportkosten voor een gewone zending.  Bij een dropshipment zit 

geen factuur bij de zending, maar wordt deze via e-mail naar u verstuurd (niet naar de eindklant).  

Opmerking:  in de volgende versie van DealerShop zal u de bestellingen van uw webshop kunnen zien en 

inladen, om ze makkelijker en sneller te kunnen doorbestellen. 

Indien de klant on-line betaalt, komt dit geld rechtstreeks op uw Mollie account terecht.  De betaling 

passeert dus niet langs D&D Distribution.  Hou er rekening mee dat Mollie een commissie rekent per 

betaling.  U vindt de juiste percentages hiervoor terug op www.mollie.be.  Zoals hierboven vermeld kan u 

ervoor kiezen om deze kost integraal of gedeeltelijk door te rekenen aan de eindklant. 

  

http://www.mollie.be/


Prijzen 

U kan in de beheermodule prijzen configureren op verschillende niveaus: 

Standaard marge 

Met de standaard marge definieert u een 

procentuele winstmarge die geldt voor alle 

artikelen waar geen verdere formule op zit, 

die niet in de folder staan, enzoverder. 

Dit is dus als het ware uw opvangnet. 

U kan ook alle prijzen afronden naar een 

veelvoud (bv. alle prijzen naar een veelvoud van 

5 geeft 5€, 10€, 15€ enz.) en na afronding een 

decimaal aftrekken voor psychologische prijzen. 

 

CompuDeals integratie 

Wanneer u CompuDeals integratie inschakelt, worden de CompuDeals folderprijzen toegepast. 

Dwz de folderartikelen staan op uw website aan dezelfde prijs als in de CompuDeals folder. 

 

Prijsformules 

U kan een ongelimiteerd aantal prijsformules 

toevoegen, om een marge in te stellen voor 

een selectie artikelen.  Per prijsformule kan u 

volgende zaken instellen: 

- Selectie: Artikelcategorie, subcategorie, merk 

- Voorwaarde: minimum en maximum  

  aankoopprijs 

- Marge (procentueel) 

- Afronden naar veelvoud 

- Na afronding, decimaal aftrekken 

- Prioriteit (bij overlappende formules) 

 

Prijs per artikel 

Met “prijs per artikel” kan u een prijs voor 

een individueel artikel instellen.  Deze prijs 

heeft voorrang op de standaard marge, de 

CompuDeals prijs, en eventuele prijsformules. 

 

Kortingscodes 

Met kortingscodes kan u codes genereren die 

de eindklant kan ingeven om een korting te  

krijgen.  U kan een kortingscode toepassen op één klant of op alle klanten, een procentueel bedrag of een 

vast bedrag kiezen, een minimum bedrag van de bestelling, de uiteindelijk in te geven code, en andere 

instellingen. 



Stuur dit formulier samen 

met uw logo (JPG of PNG 

formaat) naar het  

e-mailadres 

orders@flexishop.biz 

Starten met FlexiShop 

 

Om te starten met FlexiShop kan u ons onderstaand formulier bezorgen. 

 
Firmanaam: _______________________________________________   Klantnummer bij D&D Distribution:  _______________ 

 

Titel van uw website (meestal gelijk aan firmanaam): ___________________________________________________________ 

E-mailadres waarop u contactformulieren wenst te ontvangen: ___________________________________________________ 

E-mailadres waarop u bestellingen wenst te ontvangen: _________________________________________________________ 

Voorkeur voor kleuren / huisstijl:  ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Checkout mogelijkheden:     [  ] Afhaling  [  ] Verzending               [  ] Installatie On-site 

        Indien “Verzending”:  transportkost:  ________________________________________________________ 

       Indien “Installatie on-site”:  te vermelden uurloon:  _____________________________________________ 

 

Betaalmethodes:     [  ] Online via Mollie           [  ]  Bankoverschrijving           [  ] Contant bij afhaling             [  ] Op factuur 

      Indien “Online via Mollie”:  Mollie API key (productie): ___________________________________________ 

      (hiervoor maakt u een gratis account aan op www.mollie.be)  

      Indien “Bankoverschrijving”:  Uw IBAN nummer:  _______________________________________________ 

CompuDeals folderprijzen:      [  ] Ja         [  ] Nee 

Op welke URL zal uw site live gaan:   ________________________________________________________________________ 

Indien u een Facebook pagina wil koppelen, URL van de pagina: _________________________________________________ 

Wenst u een SSL certificaat voor https:// (meerprijs 30 € / jaar)?        [  ] Ja         [  ] Nee 

Met welke procentuele marge (standaardmarge) wil u starten?  _________________________________________________ 

Zijn er merken die we reeds moeten verbergen?  _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Heeft u verder opmerkingen of aandachtspunten? ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

De klant erkent kennis genomen te hebben van de kostprijs en andere 

voorwaarden van het FlexiShop systeem. 

Datum en handtekening: 

      

 

  

http://www.mollie.be/


 

 

 

 

 

 

Heeft u nog verdere vragen,  wenst u een demo? 

Contacteer ons via info@flexishop.biz  
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