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Heb jij inloggegevens van ons ontvangen? Dan ben je klaar om het platform te gaan 
gebruiken.

1. Open de e-mail met inloggegevens
2. Ga naar http://shop.sligro-ispc.be

3.   Voer de inloggegevens uit de e-mail in:
- Gebruikersnaam: de inlognaam uit de e-mail
- Wachtwoord: het wachtwoord uit de e-mail

4. Klik op de knop ‘log in’
5. Vervolgens opent een nieuwe pagina waar er naar je gegevens wordt 

gevraagd en deze te wijzigen.

EERSTE KEER INLOGGEN1



6. Voer de volgende gegevens in:
- Je nieuwe e-mailadres: voer (in tweevoud) het gewenste e-

mailadres in waarmee je in de toekomst als beheerder wilt inloggen
- Je nieuwe wachtwoord: voer (in tweevoud) het gewenste

wachtwoord in waarmee je in de toekomst als beheerder wilt inloggen

7. Klik op de knop ‘Creëer nieuw account’

De ‘Mijn Account’-pagina 
wordt geopend, je bent 
nu ingelogd



Nadat je voor de eerste keer bent ingelogd, zien we je natuurlijk graag snel weer 
terug op ons platform. Log snel in met de inloggegevens zoals ingevoerd in stap 6 
van het vorige hoofdstuk.

1. Ga naar http://shop.sligro-ispc.be
2. Klik rechtsboven op de link ‘Log in’

(een menu wordt uitgeklapt)
3. Voer de inloggegevens uit de e-mail in:

- Gebruikersnaam: het e-mailadres van je shop.sligro-ispc.be-account
- Wachtwoord: het wachtwoord van je shop.sligro-ispc.be-account

4. Klik op de knop ‘log in’(de ‘Mijn account’-pagina wordt geopend)

OPNIEUW INLOGGEN2



Sligro-ISPC wil bestellen zo eenvoudig en snel mogelijk maken. We zorgen 
daarom dat er altijd een bestelling actief is. Wil je een nieuwe bestelling 
aanmaken met een andere leverdatum? Ook dat is geen probleem.

1. Log in op http://shop.sligro-ispc.be. Al ingelogd? Klik rechtsboven op je naam 
en ga naar ‘Mijn account’.
(de ‘Mijn Account’-pagina wordt geopend)

2. Klik op de knop ‘Creëer nieuwe bestelling’
(een pop-up wordt geopend)

3. Kies een gewenste leverdatum voor je nieuwe bestelling en voer
een referentiecode in (indien gewenst)

4. Klik op de knop ‘Bevestig’
(de nieuwe bestelling wordt geactiveerd en kan gevuld worden met producten)

BESTELLING AANMAKEN3



Als je meerdere bestellingen hebt aangemaakt, bijvoorbeeld vanwege 
verschillende leverdata, dan kan je op de volgende manier wisselen tussen deze 
bestellingen.

1. Log in op http://shop.sligro-ispc.be. Al ingelogd? Klik rechtsboven op je 
naam en ga naar  ‘Mijn account’.
(de ‘Mijn Account’-pagina wordt geopend)

2. Scroll naar beneden tot de sectie ‘Mijn bestellingen’
3. Klik achter de bestelling waarmee je aan de slag wil gaan op de knop

‘Activeer bestelling’.

ANDERE BESTELLING ACTIVEREN4



BESTELLING VULLEN5
Nadat je bestelling is aangemaakt, is het tijd om de bestelling te vullen met 
producten. Bepaal zelf welke manier jouw voorkeur heeft en voeg je producten 
razendsnel toe.
1. Log in op http://shop.sligro-ispc.be. Al ingelogd? Klik rechtsboven op je 

naam en ga naar ‘Mijn account’.
(de ‘Mijn Account’-pagina wordt geopend)

2. Gebruik je huidige bestelling, kies een andere niet-verzonden bestelling of 
creëer een nieuwe bestelling

3. Voeg producten toe op één van de volgende manieren:

Via de zoekmachine
• Zoek op een trefwoord via de zoekmachine
• Druk op Enter

(de zoekresultatenpagina wordt geopend)
• Verfijn de zoekresultaten door te klikken op een subcategorie of filteroptie.

Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik de Tab-toets om snel te navigeren.
• Voer het gewenste bestelaantal in en klik op de plus om de producten

toe te voegen aan de bestelling.
(de selectie wordt toegevoegd aan de bestelling)



• Verfijn je product selectie door te klikken op een subcategorie, filteroptie
of te zoeken via de zoekmachine.

• Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik de Tab-toets
om snel te navigeren.

• Voer het gewenste bestelaantal in en klik op de winkelkar om de
producten toe te voegen aan de bestelling.
(de selectie wordt toegevoegd aan de bestelling)

Via ‘Alle producten’
• Klik linksboven op ‘Alle producten’

(een menu wordt uitgeklapt)
• Kies een categorie naar keuze

(de categoriepagina wordt geopend)
• Kies een subcategorie naar keuze

(de subcategoriepagina wordt geopend)



• Verfijn je product selectie door te klikken op een subcategorie, filteroptie
of te zoeken via de zoekmachine.

• Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik de Tab-toets
om snel te navigeren.

• Voer het gewenste bestelaantal in en klik op de winkelkar om de
producten toe te voegen aan de bestelling.
(de selectie wordt toegevoegd aan de bestelling)

Via orderset
• Klik linksboven op ‘Mijn producten’ (een menu

wordt uitgeklapt)
• Klik op ‘Mijn orderset’

(de orderset wordt geopend)



Via lijsten
• Klik linksboven op ‘Mijn producten’ (een

menu wordt uitgeklapt)
• Klik op ‘Mijn lijsten’

(de ‘Lijsten’-pagina wordt geopend)
• Klik op een lijst naar keuze

(de gewenste lijst wordt geopend)

• Kies één of meerdere producten naar keuze. Gebruik de Tab-toets
om snel te navigeren.

• Voer het gewenste bestelaantal in en klik op de winkelkar om de
producten toe te voegen aan de bestelling.
(de selectie wordt toegevoegd aan de bestelling)



• Klaar? Klik op de knop ‘Voeg toe aan
bestelling’ (de selectie wordt toegevoegd aan
de bestelling)

Via invoer artikelnummers
• Klik rechtsboven op de bestelling-knop

(een menu wordt uitgeklapt)
• Klik op de knop ‘Art. nr.’

(de ‘Bestel met artikelnummers’ pagina wordt geopend)
•  Voer per rij een artikelnummer en gewenste aantal in.

Gebruik de tab-toets om naar het volgende invoerveld te
navigeren (producten worden automatisch herkend)



Via scanner
• Klik rechtsboven op de bestelling-knop

(een menu wordt uitgeklapt)
• Klik op de knop ‘Scanner’

(de ‘Scanner’-pagina wordt geopend)

• Volg de beschreven stappen in het scherm en plak de code in het invoerveld
• Klik op de knop ‘Lees scanner uit’

(stap 2 in het inlaadproces wordt getoond)
•  Controleer de producten en klik op ‘Voeg toe aan bestelling’

 (indien alle producten beschikbaar zijn, dan wordt de selectie toegevoegd aan je
bestelling. Indien niet alle producten beschikbaar zijn, dan wordt een nieuwe stap
getoond. Kies in deze stap per product een alternatief of verwijder het
onbestelbare product uit het inlaadproces)



Heb je alle producten gevonden en toegevoegd aan je bestelling?  
Controleer het overzicht en verzend je bestelling binnen drie 
klikken.
1. Log in op http://shop.sligro-ispc.be. Al ingelogd? Klik rechtsboven 

op je naam en ga naar ‘Mijn account’.
(de ‘Mijn Account’-pagina wordt geopend)

2. Gebruik je huidige bestelling, kies een andere niet-verzonden 
bestelling of creëer een nieuwe bestelling

3. Alle producten toegevoegd? Klik rechtsboven op de bestelling-knop 
(een menu wordt uitgeklapt)

4. Klik op de knop ‘Controleer en verzend bestelling’
(de huidige bestelling wordt geopend)

5. Controleer je bestelling en klik op ‘Verzend bestelling’
(de huidige bestelling wordt verzonden en de
bestelbevestigingspagina wordt getoond)

BESTELLING AFRONDEN6



Ben jij namens jouw bedrijf als beheerder toegevoegd? Dan kun je per locatie 
gebruikers aanmaken en beheren.  

1. Log in op http://shop.sligro-ispc.be. Al ingelogd? Klik rechtsboven op je 
naam en ga naar ‘Mijn account’.
(de ‘Mijn Account’-pagina wordt geopend)

2. Klik in het linker menu op de link ‘Overzicht gebruikers’
(de ‘Overzicht gebruikers’-pagina wordt geopend, waarbij alle gebruikers 
getoond worden die aangemaakt zijn onder je huidige locatie)

Nieuwe gebruiker aanmaken
• Klik op de knop ‘Nieuwe beheerder’ (persoon die gebruikers kan aanmaken

en kan bestellen) of de knop ‘Nieuwe besteller’ (persoon die alleen kan
bestellen)(een nieuw venster wordt geopend)

• Vul de persoonlijke gevens in. Let op de velden die verplicht gevuld moeten
worden.

• Selecteer de gewenste rol en bevoegdheden. Deze kun je op een later moment
nog wijzigen.

GEBRUIKERS AANMAKEN EN BEHEREN7



• Vink de locaties aan waar deze gebruiker toegang tot mag hebben en
kies een favoriete locatie door op het sterretje te klikken.

• Klik op de knop (voor nieuwe beheerders) ‘Voeg beheerder toe’ of (voor 
nieuwe bestellers) de knop ‘Voeg besteller toe’
(de ‘Overzicht gebruikers’-pagina wordt opnieuw geopend. Een e-mail met 
inloggegevens (e-mailadres + tijdelijk wachtwoord) worden verzonden naar de 
nieuwe gebruiker)

Gebruiker wijzigen
• Klik op het potlood-icoon bij de desbetreffende gebruiker

(een menu wordt uitgeklapt)
• (de overzichtspagina van de gebruiker wordt getoond. Hier krijg je inzicht 

in alle persoonsgegevens, inloggegevens, rol en bevoegdheden)
• Kies de sectie die je wilt wijzigen, in het tabblad 'Bevoegdheden' kan je 

de bevoegdheden wijzigen.
• Wijzig de gewenste gegevens en klik op ‘Bewaar’

(de overzichtspagina van de gebruiker wordt opnieuw getoond.
De wijzigingen zijn opgeslagen)



Heb je toegang tot meerdere locaties dan is het mogelijk om op de volgende 
manier te wisselen tussen deze locaties.

1. Log in op http://shop.sligro-ispc.be. Al ingelogd? Klik dan op het pen-icoon naast 
je locatie en onderstaande pop-up zal direct openen.
(de ‘Mijn Account’-pagina wordt geopend)

2. Klik op ‘Wijzig locatie’ naast de naam van je huidige locatie. Deze optie kun je ook 
vinden door na inloggen rechtsboven op je naam te klikken. Klik op het pen-icoon 
naast de naam van jouw huidige locatie.
(een nieuw venster wordt getoond)

3. Selecteer een locatie naar keuze en klik op ‘Login namens locatie’

LOCATIE WISSELEN8



Heb je toegang tot meerdere locaties dan wordt door de beheerder binnen jouw 
organisatie een favoriete locatie aangemerkt. Een favoriete locatie wordt bij 
inloggen automatisch geopend, zodat je direct bestellingen kunt plaatsen namens 
een locatie naar jouw voorkeur. Je kunt de favoriete locatie op ieder moment zelf 
wijzigen.
1. Log in op http://shop.sligro-ispc.be. Al ingelogd? Klik dan op het pen-icoon 

naast je locatie en onderstaande pop-up zal direct openen.
(de ‘Mijn Account’-pagina wordt geopend)

2. Klik in het linker menu op ‘Persoonlijke gegevens’
(de ‘Persoonlijke gegevens’-pagina wordt geopend)

3. Klik naast de titel ‘Favoriete locatie’ op de link ‘Wijzig’
(een nieuw venster wordt getoond)

4. Jouw huidige favoriete locatie is gemarkeerd met een oranje ster.
Wijzig de favoriete locatie door een andere locatie te selecteren en op de
knop ‘Maak favoriete locatie’ te klikken.

WIJZIG FAVORIETE LOCATIE9



10
Op shop.sligro.nl is het nóg eenvoudiger om je geplaatste bestellingen in te zien. Ook 
krijg je inzicht in facturen en pakbonnen.  Log in, selecteer je gewenste locatie en bekijk 
je factuurhistorie.

1. Log in op http://shop.sligro-ispc.be. Al ingelogd? Klik rechtsboven op je naam 
en ga naar ‘Mijn account’.
(de ‘Mijn Account’-pagina wordt geopend)

2. Klik in het linker menu op de link ‘Bestelhistorie’ of de link ‘Facturen en 
pakbonnen’  (de gewenste pagina wordt geopend. Via ‘Bestelhistorie’ kun je 
geplaatste bestellingen inzien en opnieuw bestellen. Op de pagina ‘Facturen en 
pakbonnen’ kun je facturen en pakbonnen zoeken en downloaden)

BESTELHISTORIE EN FACTUREN BEKIJKEN



11 LEGENDE

!

Huidige bestelling

Beheeropties

Niet leverbaar voor geselecteerde leverdatum, 
wel leverbaar voor alternatieve leverdatum

Niet leverbaar omdat het product binnenkort in het  
assortiment komt of niet langer in het assortiment zit

Mijn account

Geportioneerd product

Diepgevroren product

Resultaten weergeven met afbeelding (grid view)

Resultaten weergeven in een lijst (list view)

Terug naar boven



VRAGEN?
of op zoek naar  

meer informatie?

Kijk op shop.sligro-ispc.be en ga naar 
‘Klantenservice’ of neem contact op met je 

Klantenteam.


