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Wat doet de app precies?
Met de Order Forwarder app worden alle betaalde orders in uw webshop automatisch per e-mail
doorgestuurd naar de door u gekoppelde productleveranciers. Ideaal wanneer u bijvoorbeeld
dropshipper bent, orders laat afhandelen door uw fulfilment partij, of gewoon tijd wil besparen bij het
verwerken van orders middels het doorsturen van de bestelling.
Wanneer uw klant producten bestelt die zijn verdeeld over verschillende leveranciers zal de app dit
automatisch detecteren en op basis van uw instellingen de order gesplitst doorsturen: alleen de aan
uw leverancier gekoppelde producten uit de order worden naar die leverancier gestuurd. Producten
zonder leverancier worden dus simpelweg genegeerd, net als producten met een leverancier waarvoor
u geen forwarder heeft aangemaakt.
Afhankelijk van uw abonnement kunt u zelfs instellen dat een order enkel doorgestuurd moet worden
wanneer het voorraadniveau onder een bepaalde drempel komt, of dat er een pakbon als Pdf-bestand
moet worden bijgevoegd. De instelbare voorraaddrempel is handig wanneer u bijvoorbeeld ook nog
over een gedeelte eigen voorraad beschikt, en de pakbon als bijlage is ideaal voor een nog completere
afhandeling.
Het instellen van de app is erg eenvoudig: het enige wat u hoeft te doen is uw producten in de webshop
te koppelen aan een leverancier. In de app maakt u vervolgens eenvoudig een zogenoemde ‘forwarder’
aan. In deze forwarder voert u het e-mailadres in waar de producten naartoe gemaild dienen te
worden, past u de tekst in de e-mailtemplate naar wens aan, en het automatiseren kan beginnen!

Ik heb specifieke wensen of wil de standaard functionaliteit aanpassen, kan dat ook?
Wanneer u specifieke wensen heeft voor het doorsturen van uw orders kunt u altijd contact opnemen
met onze supportafdeling. Samen kijken we naar uw situatie en wensen, en bespreken we de
mogelijkheden en kosten voor de aanpassingen in uw app.
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1. Installatie & DyApps account
Wanneer u via de App Store van uw webshop de Order Forwarder app installeert wordt u automatisch
doorgestuurd naar het installatiescherm van DyApps.

Om uw app te beheren heeft u een account nodig waarmee u in kunt kunnen loggen in het DyApps
Control Panel. Het DyApps Control Panel is uw eigen beheeromgeving voor alle DyApps apps die u
installeert. Een soort backoffice, maar dan voor uw DyApps. U kunt dus meerdere apps installeren en
beheren vanuit hetzelfde account, en voor meerdere van uw shops.

Installeert u voor het eerst een app van DyApps?
Dan maakt u tijdens het installatieproces uw account aan. U kunt naar wens een e-mailadres en
wachtwoord invoeren. Hier logt u later mee in.

Heeft u eerder een app van DyApps geïnstalleerd?
Voer dan tijdens de installatie uw inloggegevens in. De app verifieert uw inloggegevens en koppelt uw
account en shop ook aan deze app. Zo kunt u eenvoudig alle apps vanuit hetzelfde account beheren.
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2. DyApps Control Panel & shop overzicht
Via https://my.dyapps.io kunt u met uw DyApps account inloggen in het DyApps Control Panel. Vanuit
hier beheert u al uw geïnstalleerde apps voor uw webshop.

Logt u voor het eerst in?
Wanneer u voor het eerst inlogt komt u terecht op een overzichtspagina van webshops die aan uw
DyApps account zijn gekoppeld. Via de knop Beheer apps kunt u uw DyApps voor de gewenste
webshop beheren. U komt terecht op het Dashboard van de geselecteerde shop
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3. Dashboard
Het dashboard is de centrale plek waar u terecht komt nadat u bent ingelogd met uw DyApps account.
Hier vindt u een overzicht van alle geïnstalleerde apps voor uw shop en kunt u uw apps beheren.

3.1 Uw apps
Aan de linkerkant vindt u de navigatiebalk waarmee u apps kunt
openen en beheren. Wanneer u de app in het menu openklapt
vindt u alle beschikbare opties voor uw app. Uiteraard vindt u
hier ook een link terug naar deze handleiding.
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3.2 Uw account en webshops

Bovenin vindt u de informatie- en navigatiebalk die betrekking heeft op uw account en uw webshop.
Links ziet u voor welke webshop u momenteel bent ingelogd en kunt u eenvoudig switchen naar
andere shops gekoppeld aan uw account. Via het account-icoon rechts bovenin kunt u uitloggen en de
webshop overzichtspagina openen zoals omschreven op pagina 4. Via de Mijn shops pagina kunt u een
volledig overzicht van alle shops weergeven die aan uw account zijn gekoppeld.
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4. Koppel producten aan een leverancier in uw webshop
Om te kunnen bepalen welke producten naar welk e-mailadres doorgestuurd moeten worden, kijkt de
app naar de leverancier die in uw webshop aan een product is gekoppeld. Waarschijnlijk heeft u uw
producten al voorzien van een leverancier, anders kunt u dit via de backoffice van uw webshop
eenvoudig toevoegen.

4.1 Voor webshops op basis van Lightspeed eCom
Om leveranciers aan te maken navigeert u eerst naar Backoffice > Producten > Leveranciers, en klikt
u rechtsboven op de knop “Leverancier toevoegen”. U kunt hier meerdere gegevens invullen, maar
alleen de naam is verplicht. Andere gegevens zoals het adres worden niet gebruikt door de app.

Vervolgens opent u in de backoffice een product naar keuze en selecteert bij Leverancier de gewenste
leverancier. Vergeet hierna niet om uw product op te slaan.
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4.2 Voor webshops op basis van CCV Shop
In CCV Shop beheert u uw leveranciers vanuit de backoffice binnen de producten zelf. Om een
leverancier aan te maken en/of te koppelen aan een product, navigeert u in het onderhoudspaneel
naar Mijn producten > Producten beheren en opent u een product naar keuze.
Onder het tabblad Voorraad selecteert u bij Leverancier de gewenste leverancier, of maakt u een
leverancier aan. Ook als u geen voorraad bijhoudt of instelt kunt u deze app gewoon gebruiken.
Vergeet het product hierna niet op te slaan.
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5. Forwarders aanmaken en instellen
Via het menu-item Mijn forwarders vindt u overzichtspagina met uw aangemaakte forwarders en kunt
u een leverancier selecteren om een forwarder voor aan te maken.

Houd er rekening mee dat wanneer u leveranciers in uw shop toevoegt, u in de app eerst de lijst met
leveranciers zal moeten vernieuwen.
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5.1 Uw eerste forwarder maken en e-mailtemplate instellen

Wanneer u uit de lijst een leverancier heeft gekozen en heeft gedrukt op de knop Forwarder
toevoegen, komt u op de pagina terecht waar u de forwarder kunt configureren.
Linksboven voert u het e-mailadres van de ontvanger in. Orders met producten van deze leverancier
zullen naar dit e-mailadres worden verzonden.

1. E-mailtemplate
Aan de rechterkant vindt u de visuele editor waarmee u de inhoud van de e-mail aan deze leverancier
zelf naar wens kunt inrichten. In onze standaard template hoeft u eigenlijk alleen maar uw
bedrijfsnaam onderin te veranderen; wij hebben al het technische programmeerwerk al voor u
uithanden genomen!
Gebruik van variabelen
Om de e-mail te voorzien van dynamische ordergegevens wordt gebruik gemaakt van zogenaamde
variabelen. Deze variabelen worden vervangen met de gegevens van de order op het moment dat de
e-mail wordt verzonden. Een variabele kun je herkennen aan de twee openings- en twee eindaccolades: {{ en }}. Binnen de accolades staat de exacte naam van de variabele; elke variabele wordt
vervangen met een ander stukje data. De meeste variabelen spreken gezien hun naar voor zich. Voor
een overzicht van alle beschikbare variabelen kunt u klikken op de knop Toon alle beschikbare
variabelen.
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Visuele of technische aanpassingen aan de e-mailtemplate
Om het u gemakkelijk te maken hebben we de standaard e-mailtemplate al voor u ontwikkeld.
Wanneer u de template tot in detail wil aanpassen is echter technische kennis van HTML en CSS vereist;
Dyvelopment kan u helaas niet ondersteunen bij het bewerken van uw e-mailtemplate.
Tip: voor informatie en voorbeelden van e-mailtemplates vindt u op deze pagina meer gedetailleerde
uitleg: https://www.mailgun.com/blog/transactional-html-email-templates/.
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5.2 Pakbon toevoegen
Afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen kunt u ervoor kiezen om bij deze forwarder een pakbon
als PDF mee te sturen als bijlage. Via het menu onder Pakbon instellen kunt u uw bedrijfsgegevens
voor op de pakbon invoegen en een voorbeeld bekijken.
Een pakbon bevat alle producten van de order; ook producten die niet aan de leverancier toebehoren.
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5.3 Voorraaddrempel instellen
Afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen kunt u door middel van de voorraaddrempel kiezen om
bestelde producten alleen door te sturen wanneer het voorraadniveau onder een bepaalde drempel
komt. Deze instelling is optioneel. Wanneer deze instelling niet is ingeschakeld zal een product altijd
met het volledige bestelaantal worden doorgestuurd.
Om te berekenen of de voorraad van een product onder de drempel komt, wordt uitgegaan van de
beschikbare voorraadhoeveelheid ná bestelling. De voorraad van de zojuist betaalde order is dus al
afgetrokken van het voorraadniveau van het product.
Let op: het voorraadniveau van een product wordt berekend op het moment dat de order wordt
verwerkt door de app. Tussen het bestelproces van de klant en afhandelen door de app zit enige tijd,
waardoor het gemeten voorraadniveau afhankelijk van je ordervolumes een benadering is en geen
exacte hoeveelheid.

Welke hoeveelheid van een besteld item moet worden doorgestuurd?
Het volledig bestelde aantal doorsturen
Wanneer de voorraad van een artikel (net) onder uw ingestelde drempel komt, wordt het volledige
bestelde aantal doorgestuurd.
Stel: de klant heeft 10 stuks van artikel A besteld, uw voorraadniveau was 5 en is door de bestelde 10
stuks nu -5, en uw ingestelde drempel is 0. Dat betekent dat het voorraadniveau onder uw ingestelde
drempel komt en dat alle 10 stuks worden doorgestuurd.
Alleen het aantal onder de voorraaddrempel doorsturen
Wanneer de voorraad van een artikel onder de drempel komt, wordt alleen het bestelde aantal
doorgestuurd dat onder uw drempel komt.
Uitgaande van het vorige voorbeeld. De klant bestelt 10 stuks, uw drempel is 0, en u heeft er vóór de
bestelling nog 5 op voorraad. Dat betekent dus dat u die 5 stuks zelf afhandelt, en de overige 5 stuks
door de app worden doorgestuurd.
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5.4 Orders doorsturen en zelf testen
Nu u een forwarder heeft aangemaakt worden alle betaalde orders die aan uw forwarder toebehoren
automatisch doorgestuurd. In het menu onder Verwerkte orders kunt u straks terugvinden welke
orders zijn doorgestuurd en naar welke leverancier. Meer informatie over de afzendernaam en andere
e-mailinstellingen vindt u op pagina 16.
Het spreekt wellicht voor zich, maar om zelf te bekijken hoe zo’n e-mail er uiteindelijk uitziet kunt u bij
het e-mailadres in een forwarder uw eigen e-mailadres invullen en een (test)bestelling met producten
van deze leverancier(s) in uw webshop plaatsen. Vergeet daarbij tot slot niet om de order op betaald
te zetten.

Uitsluitingen
Om dubbele zendingen te voorkomen zal de app een eerder verzonden order niet nogmaals (kunnen)
doorsturen.
Wanneer een creditfactuur aan de order is gekoppeld, of wanneer één van de bestelde items
refunded of geretourneerd is, zal de gehele order worden uitgesloten van verwerking.

15

6. Afzendergegevens en e-mailinstellingen
Standaard worden alle e-mails verstuurd vanaf no-reply@email.dyapps.io met als afzendernaam
DyApps. Om meer controle te hebben over het verzendproces adviseren we u om gebruik te maken
van uw eigen mailserver. Op die manier worden e-mails vanuit uzelf verzonden.
Via het menu onder E-mailinstellingen vindt u alle velden die u in moet vullen om verbinding te maken
met uw eigen mailserver. U heeft hierbij de SMTP-gegevens (soms ook wel de gegevens voor
uitgaande e-mail genoemd) van uw e-mailhosting provider nodig.

Tip: Normaal gesproken kunt u dezelfde gegevens invoeren als die u invoert om e-mail op bijvoorbeeld
uw telefoon of computer in te stellen. De velden voor Naam afzender en E-mailadres afzender kunt u
bijna altijd zelf bepalen, en het e-mailadres is vaak hetzelfde als de gebruikersnaam van de mailserver.
Omdat de mailserver een externe dienst is kan Dyvelopment u helaas niet ondersteunen bij het
instellen hiervan. Voor informatie en uitleg kunt u daarom contact opnemen met uw emailhostingprovider. Gemakshalve hebben we voor een aantal populaire diensten op de volgende
pagina een link naar het betreffende help-artikel.
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6.1 Uitgaande (SMTP-)servergegevens van veelgebruikte diensten

Google / G Suite
https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=en

Microsoft / Office 365
https://support.microsoft.com/en-us/office/pop-imap-and-smtp-settings-8361e398-8af4-4e97-b1476c6c4ac95353

TransIP
https://www.transip.eu/knowledgebase/entry/309-the-email-settings-at-transip/

Hostnet
https://helpdesk.hostnet.nl/hc/nl-nl/articles/360015888678-Mijn-e-mailprogramma-vraagt-om-eenuitgaande-mailserver-welke-is-dit-

One.com
https://help.one.com/hc/en-us/articles/115005594305-Can-I-use-your-SMTP-server-to-send-emails-

Yourhosting.nl
https://www.yourhosting.nl/e-mail-hosting/secure-smtp/

Mijndomein.nl
https://helpdesk.mijndomein.nl/hc/nl/articles/200460232-Joomla-e-mail-instellingen

Combell
https://www.combell.com/nl/help/kb/hoe-kan-ik-mijn-basic-mailbox-pop3-imap-instellen/
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7. Pakbon instellen

Afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen kunt u per forwarder instellen of u automatisch een
pakbon als PDF wil bijvoegen. Via het menu onder het kopje Pakbon instellen kunt u een logo en de
basisgegevens voor de pakbon invoeren.
Wanneer u klikt op de knop Voorbeeld zal er een nieuw venster openen met een voorbeeld voorzien
van dummyproducten.
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8. Overzicht verwerkte orders en productgegevens

In het menu onder het kopje Verwerkte orders vindt u een overzicht van alle orders die door de app
zijn verwerkt en doorgestuurd. Hier ziet u tevens hoeveel orders er deze maand al zijn doorgestuurd
en wat de totale orderverwerkingswaarde is geweest tijdens het gebruik van de app.
Maandelijks verzonden orders
Het maandelijkse aantal orders dat binnen uw gekozen pakket is verbruikt wordt berekend op basis
van unieke ordernummers. Wanneer een order wordt gesplitst over meerdere leveranciers (en er dus
bijvoorbeeld drie e-mails worden verstuurd) telt de app dit als het verbruik van één order. Wel zo
eerlijk!
Totale verwerkingswaarde
De totale verwerkingswaarde is gebaseerd op de volledige omzet van verwerkte orders, zo weet u wat
de totale orderwaarde is geweest.
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8.1 Verwerkte orders
Wanneer een order op het moment van verwerking voldoet aan uw instellingen (d.w.z. er is een
forwarder aanwezig voor minimaal één van de producten in de order, en deze voldoet ook nog aan uw
optionele voorraaddrempel) wordt de order per forwarder in deze tabel opgeslagen. Is een order niet
in dit overzicht terug te vinden? Dan is de order (nog) niet betaald of zijn er geen producten in de order
aanwezig die toebehoren aan een leverancier of forwarder.

Orderwaarde
De kolom orderwaarde is gebaseerd op de totaalwaarde van de order, onafhankelijk van leveranciers
of forwarders.

Datum
Dit is de datum en tijd waarop de app de order heeft verwerkt, dit is niet altijd hetzelfde als de datum
van de order zelf.

Status
Wanneer uw order succesvol is verzonden zal er een groen vinkje onder de status zichtbaar zijn.
Wanneer er onverhoopt iets misgaat met het versturen van de email, bijvoorbeeld omdat uw webshop
of mailserver een storing heeft gehad, zult u een knop zien om het verzenden opnieuw te proberen. U
kunt een mislukte verzending tot drie keer herkansen. Wanneer een eerste herkansing niet succesvol
is bestaat de kans dat de storing in bijvoorbeeld de webshop of mailserver nog niet is opgelost. We
adviseren u daarom minstens een aantal uur of dag te wachten voordat u het een tweede of derde
keer probeert.
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8.2 Productgegevens van order

Wanneer u in de ordertabel op een ordernummer klikt kunt u zien welke producten zijn doorgestuurd
en met welke hoeveelheid. Ter indicatie kunt u ook het voorraadniveau van het product zien ten tijde
van het verwerken van de order.
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9. App-instellingen

In het menu onder het kopje App-instellingen vindt u optionele instellingen terug die van toepassing
zijn op de app en de werking in het algemeen. Afhankelijk van uw gekozen pakket zijn niet alle
instellingen beschikbaar.
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9.1 Markeer doorgestuurde orders als verzonden
Wanneer u deze instelling activeert wordt de gehele order in uw webshop als verzonden gemarkeerd;
het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen deelorders/deelzendingen.
Deze instelling is alleen van toepassing op het moment dat alle producten uit de doorgestuurde order
aan één en dezelfde leverancier toebehoren. Wanneer de order ook producten bevat die niet aan een
leverancier zijn gekoppeld of bij een andere leverancier horen, wordt de order niet als verzonden
gemarkeerd.

Voor Lightspeed eCom webshops
Deze functie werkt alleen op het moment dat in Lightspeed eCom factureren direct (automatisch)
worden aangemaakt nadat een order is geplaatst. Via Backoffice > Instellingen > Administratie kunt u
dit onder het kopje Facturen desgewenst inschakelen.

Let op: de klant ontvangt geen verzendnotificatie vanuit Lightspeed omdat de leverancier dit
normaliter verzorgt. Wilt u toch de standaard verzendnotificatie vanuit Lightspeed naar de klant
versturen? Neem dan contact op met onze supportafdeling om de mogelijkheden te bespreken.
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