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Nieuwe website- Nieuwe functies:

Barcodebestellingen per mobiel
Geen scanner bij de hand? Geen probleem! 
Dit gaat nu nog makkelijker met je mobiel. 
Activeer de camera en scan de barcode!

Product- 
en Caliber zoeken in één veld
Er is geen aparte invoer meer! Geef in de zoek-
balk het artikel of calibernummer in en ga direct 
naar het juiste product!

Staffelprijzen
Zie direct bij het artikel vanaf welk aantal u 
bespaart!
Geen moeilijk actualiseren meer, maar alles in 
één blik zichtbaar!

Afbeeldingen in het artikeloverzicht
In het artikeloverzicht ziet u nu direct de 
afbeeldingen, voor als de beschrijving alleen, 
niet toereikend genoeg is. Klik met de muis 
erop, om te vergroten.

 
- Barcodebestellingen per mobiel
- Product- en Caliber zoeken in één veld
- Staffelprijzen zijn direct zichtbaar
- Afbeeldingen in het artikeloverzicht
- Snelle check-out bij het winkelmandje
- Verschillende Favorietenlijsten mogelijk
- Zelf het afleveradres aanpassen
- Een extra account aanmaken
- Bestelaantallen in het artikeloverzicht

Snelle check-out bij winkelmandje
Geen extra controles en/of extra invoer, de 
snelle check-out neemt de standaard instellingen 
over en met één klik is de bestelling, besteld.

Verschillende Favorietenlijsten 
Een goudsmid heeft andere artikelen nodig, dan 
de uurwerkmaker. Verschillende favorietenlijsten 
aanmaken, voor elke afdeling in uw bedrijf. B.v. 
voor de goudsmid, verkoop, 
uurwerkmaker, etc…

Zelf het afleveradres aanpassen
Gemakkelijk en zelf het afleveradres aanpassen bij 
de kassa. Te allen tijde, geen probleem!

Een extra account aanmaken
Voor afdelingen/filialen met hetzelfde rekening/
factuuradres kan u nu ook een extra account aan-
maken, in hetzelfde klantennummer.

Bestelaantallen in het artikeloverzicht
De aantallen, van de bestelde artikelen, ziet u in 
één blik in het artikeloverzicht, zodat u niet terug 
hoeft naar het winkelmandje.

Nu nog beter:
De nieuwe Flume website!
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Hotline Nederland
Telefoon: +31 23 30 32-730
Email: info@friederichsonline.nl
 

Hotline Deutschland
Telefon: +49 201 1899-0 
kostenloses Fax: 0800 /1899-100 
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