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Inloggen kan met de volgende gegevens:
Gebruikersnaam: samenvoeging van de initialen met de achternaam zonder punten erin
Wachtwoord: je personeelsnummer zonder voorloopnul
Medewerker met de naam Jan Oskar van Janssen en personeelsnummer 0123456 logt dus in met als
username: jovanjanssen en wachtwoord 123456.
Deze internetpagina is overal bereikbaar. Je kunt dus ook vanuit huis bestellen!
Je vindt je personeelsnummer op je personeelspas boven je naam. Ben je nog niet in het bezit van
een personeelspas, dan staat je personeelsnummer ook op je loonstrook. Op de loonstrook bestaat
het personeelsnummer uit zeven cijfers. De voorloopnul telt niet mee!

Na te zijn ingelogd zie je het Home menuscherm (zie hieronder) met in de blauwe balk de opties die
je kunt kiezen in de webshop.
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Door op Assortiment te klikken, verschijnt de kleding die bij je afdeling en functie van toepassing is
en die je kunt bestellen. Rechtsboven, links naast de taalkeuzevlaggen, zie je het totaal aantal credits
dat je beschikbaar hebt en bij het assortiment het aantal credits per kledingstuk.

Kies op basis van de plaatjes en de omschrijving het kledingstuk wat je wilt bestellen en druk op de
knop Bekijk en bestel.
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Het scherm met alle beschikbare maten van dit artikel verschijnt. De maten worden in centimeters
weergegeven (lengte en breedte). Tevens zie je in de kolom ‘Beschikbaarheid’ een aantal gekleurde
blokjes staan die aangeven wat de beschikbaarheid/levertijd van het artikel is. Door er met je muis
op te gaan staan, verschijnt er automatisch een klein schermpje met extra informatie (pop-up).
Als je twijfelt wat je maat is of hoe je deze moet berekenen, kijk dan naar menukeuze Maattabel in
het menu. Je ziet dan onderstaand scherm met instructies.

Zodra je weet welke maten je moet bestellen ga je terug naar Assortiment en vult bij de kolom
Aantal het gewenste aantal in. Onderin het scherm kan je de keuze bevestigen door op Bestel te
klikken. Je ziet dan het onderstaande scherm. Als je nog meer wilt bestellen klik je op Bestel nog een
product. Je komt terug in de menukeuze Assortiment om een volgend artikel te kunnen selecteren.
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Als je een geselecteerd product niet wilt bestellen, druk je op
aan het einde van de regel om het
product uit je winkelwagen te verwijderen. Je verwijdering wordt bevestigd in het scherm wat daarna
verschijnt.
Als je niet meer wilt bestellen druk je nogmaals op Bestel voor het geselecteerde artikel.

Je ziet dan bovenstaand scherm met je adresgegevens al ingevuld. Controleer of deze goed zijn.
Indien correct plaats dan definitief de bestelling door op Bestel te klikken. Je bestelling wordt
bevestigd in de vorm van onderstaand scherm. Je hebt je kleding besteld.

Als je de bestelling op een ander adres wilt laten afleveren, kan je de adresvelden overschrijven met
andere gegevens. Doe dit zorgvuldig en vul alleen de gegevens in die in het veld gevraagd worden!
De volgende keer dat je een bestelling plaatst, zijn je standaard adresgegevens weer ingevuld.
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Je kunt altijd je vorige bestellingen weer bekijken. In de blauwe menubalk heb je een keuze
Mijn bestellingen. Als je daar op klikt krijg je alle vorige bestellingen die je gedaan hebt te zien.

Klik op een order regel (een besteld product) voor meer specifieke informatie.
Als laatste wijzen we je op de menukeuze Wasinstructies.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met het HR Service Centre. Wij zijn
bereikbaar op **747 vanuit de IKEA vestiging of 050-316 81 37 vanuit huis.

