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INTRODUCTIE
PhotoPrintMe is een aanvullende service voor Mitsubishi SmartD90RT en Click-printsystemen, om uw
fotoafdrukservice eenvoudig uit te breiden naar het internet. Met PhotoPrintMe kunnen uw klanten
niet alleen vanaf elke mogelijke plek bestellingen genereren, maar biedt u ook een breed scala aan
producten uit onze online catalogus.

Met een PhotoPrintMe-abonnement, heeft u een sterk configureerbare eigen website. U kunt het
uiterlijk van de site aanpassen, uw producten in de catalogus beheren, prijzen instellen, promoties
instellen, statistieken bekijken en nog veel meer. Vanaf dezelfde site kunnen uw klanten hun foto's
uploaden en printopdrachten maken. De gevalideerde bestellingen worden op de gewenste locatie
afgedrukt door uw pickpoints te definiëren.
PhotoPrintMe ondersteunt ook veilige online betaalmethoden (enkel op aanvraag).
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KORTE INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Om PhotoPrintMe te installeren heeft u nodig :



Een SmartD90RT of Click.
Een account op www.mecloudprinter.com

Een mecloudprinter account aanmaken
Om te beginnen met het gebruiken van PhotoPrintMe, heeft u een actief account op
www.mecloudprinter.com
nodig.
Om
dit
account
aan
te
maken
gaat
u
naar
www.mecloudprinter.com/#/register en vult u het registratiefomulier in, met uw winkelgegevens en
contactinformatie.

Bewaar uw inlog-gegevens goed, omdat deze nodig zijn om uw licentie in de toekomst te verlengen, en om
nieuwe abonnementen aan te vragen.
Nadat u uw account heeft gemaakt, moet u deze nog activeren. U ontvangt hiervoor een bevestigings-email.
Als u deze niet ontvangen heeft, controleert u ook uw ongewenste mail- of spam-folder.

BELANGRIJK: U moet deze e-mail bevestigen, om uw account te activeren.
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Uw smartprinter registreren
Log in met uw mecloudprinter.com account en klik op de “Registreer een nieuw apparaat”-knop:

Vul het serienummer van uw SmartD90RT of Click system in, en kies een Alias voor uw apparaat. Een alias is
een zelfgekozen naam, die dient om uw apparaat gemakkelijk te herkennen. Dit is handig als u meer dan
één apparaat bezit, om ze te identificeren en van elkaar te onderscheiden. Klik op Registreren om door te
gaan.

Nadat uw apparaat is geregistreerd, verschijnt het op de hoofdpagina van MECloudPrinter, en worden de
bijbehorende abonnementen weergegeven zoals op de volgende afbeelding.

GEFELICITEERD!
UW FOTOPRINTME-SERVICE IS NU GEACTIVEERD. NU MOET U UW
PRODUCTCATALOGUS CONFIGUREREN, OM DE PRODUCTEN OP UW WEBSITE TE KUNNEN ZIEN. OM
DIT TE DOEN, GAAT U NAAR:
https://shops.photoprintme.com/<UwSystemID>/admin
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Toegang tot de winkelconfiguratie
Om toegang te krijgen tot de winkelconfiguratie moet u naar uw winkel gaan via uw eigen URL,
gevolgd
door
“/admin/”.
Bijvoorbeeld,
bij
een
winkel
met
de
publieke
URL
zijn
de
instellingen
toegankelijk
via
“https://shops.photoprintme.com/<UwSystemID>/”,
“https://shops.photoprintme.com/<UwSystem ID>/admin/”.
Om dit gedeelte van de winkel te bereiken, zijn een gebruikernaam en wachtwoord nodig. U vindt deze in de
welkomstbrief, die bijgesloten is in de verpakking van uw apparatuur. Er zijn twee type gebruikers, die
toegang hebben tot het admin-gedeelte van uw winkelpagina:
- Operator: Deze gebruiker kan enkel orders valideren.
- Supervisor: Deze gebruiker kan orders valideren, maar ook de instellingen bekijken en wijzigen, en alle
winkeldata zoals adresgegevens of de productcatalogus configureren.
Op uw admin -pagina heeft de supervisor toegang tot de volgende secties:
Instellingen / Bestellingen / Producten / Promoties / Statistieken

INSTELLINGEN
Sitegegevens:
Sitegegevens: Info
Op dit gedeelte kunt u de algemene informatie van uw
winkel instellen, zoals de winkelnaam, valuta,
openingstijden en adres- en locatiegegevens.
De Code en Account code zijn interne referenties, om
uw winkel-URL te verbinden aan uw apparatuur. Wijzig
deze twee instellingen niet.
De winkelnaam (name) zal worden getoond aan de
bovenzijde van uw shop.
De contactgevens van uw winkel (met daarin adres,
staat, postcode, telefoon en email) worden getoond bij
de afhaalpunt-info gedurende de checkout, alsmede aan
de onderzijde van de homepage (onder de plattegrond).
Dit email adres ontvangt ook een email, zodra een
gebruiker een bestelling doorstuurt (tenzij dat specifieke
pickpoint een eigen email adres geconfigureerd heeft, in
zijn pickpoint-instellingen).
Ook de openingstijden worden getoond bij de
contactinformatie op de home page. Als u op het vlagicoon ernaast klikt, kunt u deze vertalen voor andere
talen.
U
kunt
ook
de
geografische
locatie
(breedtegraad/lengtegraad) invoeren, waarna deze zal worden aangegeven op de plattegrond.
U krijgt hier meer informatie over, door te klikken op de link “Wat is dit en hoe kan ik mijn locatie verkrijgen?”
.
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Sitegegevens
Sitegegevens:
gegevens: Algemene Voorwaarden
Na het voltooien van zijn bestelling, moet de klant de
algemene voorwaarden accepteren om door te gaan. Op
dit tabblad kunt u de tekst instellen die moet worden
gelezen als de klant op de koppeling "Algemene
voorwaarden" klikt. U kunt deze voorwaarden in diverse
talen configureren, door op het vlag-icoon naast de
geselecteerde taal te klikken.

Sitegegevens
Sitegegevens:
gegevens: Privacybeleid
rivacybeleid
Op dit tabblad kunt u de tekst bewerken die wordt
weergegeven als het privacybeleid. Het is erg belangrijk om
uw privacybeleid aan de eindgebruiker te communiceren. U
kunt uw privacybeleid in diverse talen configureren, door
op het vlag-icoon naast de geselecteerde taal te klikken.

BELANGRIJK Algemene voorwaarden moeten duidelijk en up-to-date zijn zijn. Wees u er van
bewust dat u een verantwoordelijkheid hebt bij uw klanten, aangezien zij persoonlijke
gegevens delen via het platform.

Sitegegevens
Sitegegevens:
gegevens: Winkelpresentatie
De winkelpresentatie is een tekst die de gebruiker bovenaan de hoofdpagina ziet. U kunt dit gebruiken om uw
bedrijf te beschrijven en algemene informatie aan de gebruiker te geven. U kunt uw winkelpresentatie in
diverse talen configureren, via het vlag-icoon.
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Sitegegevens
Sitegegevens:
gegevens: Zakelijke voettekst
De zakelijke voettekst is de tekst die de gebruiker
zal zien onder de catalogus op de home page. U
kunt dit gedeelte gebruiken om aanvullende
informatie te verstrekken aan uw klanten.

U kunt deze tekst in diverse talen configureren, door
op het vlag-icoon naast de geselecteerde taal te
klikken.

Sitegegevens
Sitegegevens:
gegevens: Bewerk winkel URL
Elke shop is bereikbaar via twee verschillende URL’s :
de shop-URL en een alternatieve URL. De shop URL
kunt u aanpassen. Dit zal het primaire adres van uw
shop zijn.
De resulterende URL wordt gegeneerd vanuit dit
tekstveld, en ziet er uit als :
https://shops.photoprintme.com/<de ingevoerde tekst>/

De andere URL is uniek voor uw winkel en apparatuur,
en u kunt deze niet wijzigen. Normaal gesproken is dit
het SystemID, een unieke identificatie van uw apparatuur.
Noot: Als de door u gekozen URL al in gebruik is, krijgt
u daarvan melding. U moet in dat geval een andere
naam kiezen.

Look & Feel
Met PhotoPrintMe kunt u het uiterlijk van uw winkel
aanpassen, door uw eigen logo en uw bedrijfskleuren
te gebruiken.
Kleuren aanpassen
Om de kleuren aan te passen, klikt u op één van de
rechthoekige gekleurde knoppen. Een kleurkeuzemenu zal verschijnen. U kunt twee kleuren
aanpassen :
 De contrastkleur van de bestelbevestigings-email, die
klanten ontvangen na het plaatsen van een
bestelling.
 De primaire contrastkleur van de shop. Dit wordt
gebruikt voor details als product-labels, achtergronden, scheidingslijnen, en iconen.
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Wijzig uw logo
U kunt uw eigen logo gebruiken, dat op de kopbalk wordt weergegeven. Klik op "Selecteer een afbeelding" en
sleep een afbeelding vanaf uw computer om deze te uploaden. Klik vervolgens op "Selecteren" en de
afbeelding wordt ingesteld als het logo van uw winkel. Er is een maximale
grootte van 1 MB. Als uw logo te groot is, probeer deze dan te verkleinen
of te comprimeren. In het gedeelte 'Media Library' kunt u ook een
afbeelding kiezen die u eerder naar uw mediabibliotheek hebt geüpload.
Vergeet niet op 'Wijzigingen opslaan' te klikken om de wijzigingen te
behouden.

Verkooppunten
Hier ziet u de lijst met uw verkooppunten. Een verkooppunt is een locatie waar de gebruiker zijn bestelling
fysiek kan ophalen. Om toegang te krijgen tot de gegevens van elk van de verkooppunt, klikt u op de knop
Bewerken in de kolom "Acties", of op een verkooppunt (in rood). U kunt vervolgens de informatie wijzigen.
Verkooppunten overzicht
Een overzicht van de belangrijkste
verkooppunt-instellingen, plus een
samenvatting van de op dat
verkooppunt ontvangen orders.
U kunt hier ook de inloggegevens en email van de operator zien.
Door op de bewerk-knop in het operatorgedeelte te klikken, kunt u het
wachtwoord van de operator veranderen. Dit wachtwoord moet minimaal 6
tekens lang zijn, en ten minste één hoofdletter en één getal bevatten.
Verkooppunten instellingen
Bij het titel-veld kunt u een naam instellen voor elk verkooppunt.
De code is een interne referentie om uw printer te verbinden aan uw shop.
Wijzig deze code-instelling niet.

De contactgegevens in dit formulier worden getoond op het
ticket, wat de klant ziet na het voltooien van een bestelling.
Het e-mailadres wat hier is geconfigureerd, ontvangt een
bericht voor elke inkomende bestelling.
De openingstijden worden ook weergegeven op het ticket. U
kunt deze vertalen voor diverse talen, door op het vlagpictogram te klikken.

Noot: Als dit e-mailadres wordt ingevuld, ontvangt het
bij sitegegevens-instellingen ingevulde e-mailadres géén
bericht meer.
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Profielen
rofielen
PhotoPrintMe is een flexibel platform, wat op verschillende manieren gebruikt kan worden.
Afhankelijk van waar de order gemaakt wordt, kan het gedrag van PhotoPrintME verschillen. Het kan
bijvoorbeeld zodanig geconfigureerd worden, dat de frontend er anders uit ziet bij een bestelling ‘vanuit huis’,
dan bij een bestelling ‘lokaal vanuit de winkel’. Dit wordt geregeld in profielen.
Er zijn twee profielen beschikbaar: Kiosk, en Full.
Full profiel
Met dit profiel kunt u extra informatie over uw bedrijf, uw promoties, enz. toevoegen. Klanten kunnen hun
bestellingen vanuit hun huis maken en ze zien uw bedrijfsinformatie bovenaan de website.
Kiosk Profiel
Het Kiosk-profiel is een vereenvoudigde versie van het volledige profiel, dat is geoptimaliseerd voor lokaal
gebruik in uw winkel.
Het belangrijkste idee van dit profiel is om het bestelproces zo snel mogelijk te maken. Dit is ideaal als u uw
klanten een eigen special computer aanbiedt in uw vestiging, om bestellingen bij het afhaalpunt te maken.
Alleen de producten zijn zichtbaar, en verder geen aanvullende informatie.
Toegang tot de profielen
In dit menu kunt u instellen welk profiel het standaardprofiel moet zijn : Full, of KIOSK. De winkel wordt
standaard opgeleverd met het Full profiel.

Noot: De URL van elk van de profielen is te zien in de sectie “Frontend Links”.
U moet ingelogd zijn als supervisor.

Bonnen
De bon is het laatste scherm wat de klant
ziet na het voltooien van een bestelling.
Het toont een samenvatting van de
bestelling (producten and prijzen) en
afhaalinstructies.
Deze instelling moet voor elk profiel
onafhankelijk worden ingesteld : het Full
profiel, en het Kiosk profiel.
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De procedure voor het instellen van deze twee
profielen, is gelijk.
U kunt een aangepaste koptekst en onderste tekst
configureren, die respectievelijk bovenaan en
onderaan de ticketpagina verschijnt.
Deze teksten zijn Meertalig, dus als u op het
vlagpictogram klikt, kunt u ook andere vertalingen
instellen.
U kunt ook de afbeelding op dit scherm wijzigen
met uw eigen logo of promotiebanner. (Alleen van
toepassing op het ticket op 10x15)

Noot: Ticket 10x15 is alleen Op Aanvraag

Betalingsgegevens (OPTIONEE
OPTIONEEL
EEL-OP AANVRAAG)
AANVRAAG)
Het is mogelijk om voor beide profielen een andere betaalmethode in te stellen.
De betaalmethode voor PhotoPrintMe is
gebaseerd op handmatige validatie. In een
standaard shop, moet de klant na het
plaatsen van een order naar een
winkelbediende gaan om te betalen. Merk
op dat er ten minste één methode moet
worden ingeschakeld, zodat de klant een
betalingsproces kan voltooien. Het Stripe /
PayPal /MyRedsys (enkel in Spanje) menu
verschijnt alleen, als u Online Payment
heeft aangevraagd bij Mitsubishi Electric.
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Betalingen stroom (OPTIONEE
(OPTIONEEL
EEL-OP AANVRAAG)
AANVRAAG)
In dit menu kunt u de validatiemethoden van elk van de profielen activeren, en de validatiestroom van elk
van de actieve betaalmethoden instellen.

Wanneer een klant een bestelling verstuurt, wordt deze toegevoegd aan de validatiewachtrij. De
bestellingen moeten worden gevalideerd voordat ze worden doorgestuurd naar de afdrukwachtrij. Om een
order af te drukken, kunnen maximaal twee acties vereist zijn, afhankelijk van de geconfigureerde stroom:
ordervalidatie en printvalidatie. De ordervalidatie wordt gedaan door de operator, en is bedoeld om gedaan
te worden nadat de klant heeft betaald.
De printvalidatie kan worden gedaan door de klant zelf, of door de operator zodra de klant zich meldt bij de
winkelbediende.
Om het protocol voor betalingsbevestiging aan te passen, klikt u op de Bestelling stromen –knop.

Op deze instellingenpagina kunt u definiëren
welke stappen er nodig moeten zijn, om de orders
te valideren en printen.
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Er zijn vier mogelijke combinaties:
Automatic Validation

Automatic Printing

Resulting Flow

Uit

Uit

Uit

Aan

Aan

Aan

Aan

Uit

De operator moet de orders valideren.
Daarna moet de klant (of evt. weer de operator) de order nog
ontgrendelen, om hem af te drukken.
(klant kan dit doen met de code of QR op het ticket)
(operator kan dit op op de admin website)
De operator moet de orders valideren.
(dit zal in de meeste gevallen zijn, ná ontvangst van betaling).
Daarna wordt de order verstuurd.
Geen validatie benodigd. Orders worden onmiddellijk
doorgestuurd na bestelling. Deze flow is ideal voor
evenementen, waar een groot aantal orders wordt verzonden
en validatie ongewenst is.
De order moet ontgrendeld worden bij het printpunt.
(Dan kan de operator, of de klant doen)

Flow Diagram
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Bestellingen
Ordervalidatie vindt u op dezelfde plaats als de instellingen : in het admin-gedeelte van uw shop.
Om orders te valideren moet u ingelogd zijn als operator of supervisor, en naar het “Bestellingen”-tabblad
gaan uit het header menu.
Op deze pagina ziet u een tabel met alle bestellingen. Elke regel staat voor een bestelling.
Als Automatic Validation UIT staat, moet de operator naar dit menu om de orders te valideren.

De kleurcodes werden uitgelegd in het vorige hoodstuk (zie het Flow Diagram)
Als Automatic printing UIT staat, kan de klant zelf de order ontgrendelen bij het print-validatiescherm.
Daarvoor gebruikt hij de alfanumerieke code of QR op zijn ticket.
De operator kan deze validatie eventueel ook forceren, in de
bestellingenlijst op de admin-pagina.






Valideren. Validateer in afwachting zijnde orders, door
op de knop met het printer-icoon te drukken. Er
verschijnt een popup met orderdetails. Klik op
“Valideren” om te printen, of “Valideer + Ticket” als u
ook een ticket wilt (zie ticket). U kunt hier de order
eventueel ook annuleren. Indien nodig, kan dat later nog
hersteld (‘Herstellen’).
Annuleer/Herstel. Annuleer of Herstel eerder
geannuleerde orders, door op deze knop te drukken. Dit
herstelt de bestelling van de klant, zodat hij deze niet
opnieuw hoeft te maken.
Ticket. U kunt op deze knop drukken, om gedetailleerde
informatie over een gevalideerde order te zien. U heeft de mogelijkheid om het ticket te exporteren
naar PDF. Zo kunt u deze via e-mail doorsturen naar uw klant, of printen met een lokaal geinstalleerde
documentprinter (niet de SmartD90 RT of CLICK).
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Afrekenen
In dit menu kunt u het betaalformulier configureren. Als u twee
profielen heeft geconfigureerd, kan dit voor beide profielen
afzonderlijk worden gedaan.
Toegang tot deze instellingen, krijgt u via de knop

Het minimum bestelbedrag is het minimale bedrag dat de
gebruiker moet betalen, als een bestelling die waarde niet
bereikt. Als u bijvoorbeeld minimaal € 0,50 instelt en de
geselecteerde producten € 0,20 kosten, moet de gebruiker €
0,50 betalen. Als de bestelling meer dan deze waarde kost,
heeft deze instelling geen invloed op de prijs.
De extra orderkosten zijn een vaste toeslag, die over de totale
prijs van elke bestelling wordt geheven. U kunt dit bijvoorbeeld
gebruiken zoals opstartkosten. De teksten van deze twee
instellingen zijn in te stellen door op het vlag-icoon te klikken.
Ze zijn ook in diverse talen te vertalen.
Er direct onder, vindt u de velden-configuratie. U kunt er
configureren, welke gegevens u van de klant wilt verzamelen
tijdens de afrekenprocedure.
Alle velden die u markeert als “Actief”, worden zichtbaar voor
de klant.

Als u enkel een vinkje zet bij “Actief”, dan is dat veld
optioneel voor de klant.

Als u óók “Verplicht” aanvinkt voor hetzelfde veld, dan
kan de klant de afrekenprocedure niet voltooien zonder dat
veld in te vullen.
De laatste 3 velden zijn Zakelijke Doeleinden, Privacybeleid en
Algemene Voorwaarden. De klant kan akkoord gaan met deze
velden, door het plaatsen van een vinkje. Als ze als Verplicht
zijn ingesteld, dan kan de bestelprocedure niet voltooid
worden, tot de klant zijn akkoord heeft aangegeven.
Noot: Het wordt aanbevolen om ten minste die velden te
activeren en verplichten, die gemarkeerd zijn in het
screenshot. Op deze manier kunt u de klant alijtd identificeren
zodra hij zich bij u meldt, en contact met hem / haar opnemen
in geval van een probleem. U zult er zo ook zeker van zijn dat
hij het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden van de
dienst heeft aanvaard, wat in de meeste gevallen wettelijk
vereist is.
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Bewerk streepjescode
U kunt instellen dat er een streepjescode op uw tickets komt, wat handig kan zijn op het moment van
betaling. Streepjescodes worden samengesteld uit verschillende blokken, die worden gecombineerd tot uw
eigen gegevensstructuur. Er zijn 3 soorten blokken, die verschillende soorten informatie kunnen bevatten:





Vast. Hiermee kunt u een willekeurige vaste code in uw barcode schrijven, bijvoorbeeld het
winkelnummer.
Variabel: Met dit bloktype kunt u productinformatie zoals productprijs of productreferentie opnemen
in de gegenereerde barcode. De referentie is degene die door de supervisor in de catalogus is ingesteld
en de prijs is de prijs van het artikel zonder decimalen. Een artikel dat bijvoorbeeld 1,99 kost, wordt
weergegeven als 199.
Berekend. Dit blok kan worden gebruikt om de integriteit van GS1-barcodecontent te controleren. Dit
proces verloopt automatisch en heeft geen verdere instellingen.

Er zijn 11 ondersteunde streepjescode-formaten, zoals EAN 13, CODE 128, CODE 39, PHARMACODE en meer.
Om uw gewenste streepjescodes te configureren, moet u eerst het streepjescode-algoritme selecteren. De
meest voorkomende is EAN13. Merk op dat met EAN13 de codelengte exact 12 cijfers moet zijn. Vervolgens
moet u uw gegevensstructuur bepalen, bijvoorbeeld:
Type
Vast
Product Referentie
Product Prijs
Lengte
A
RRRRRR
PPP PP
Waarde (voorbeeld)
5
012345
999 99
Nadat u hebt besloten welke informatie uw barcode moet bevatten, moet u één blok definiëren voor élk nietaaneengesloten waardetype. In dit voorbeeld hebben we 3 blokken nodig: één vast blok met een lengte van
1, één variabele met de waarde ingesteld op "Reference" en een lengte van 6, en nog een variabele met de
waarde ingesteld op "Price" en een lengte van 5.

Noot: Elke keer dat u het aantal blokken wijzigt, worden alle blokken gewist. U moet de
barcode-blokken dan opnieuw configureren.

Digital Signage
Op deze pagina kunt u instellen welke afbeeldingen er worden getoond op het afdruk-validatiescherm,
wanneer deze niet in gebruik is. U kunt zoveel afbeeldingen toevoegen als u wilt, en het scherm toont deze
als een diavoorstelling. De overgangstijd van deze diavoorstelling is instelbaar (hoe lang elke afbeelding
getoond wordt). Ook kunt u instellen hoe lang het scherm ongebruikt moet zijn, voordat de diavoorstelling
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start ('Inactiviteits-tijd'). Als u een SmartD90RT hebt, wordt deze pagina weergegeven via de HDMI- of VGAuitgang van uw apparatuur. Als u er een monitor op aansluit, zal deze kunnen functioneren als
validatiescherm, en tevens de diavoorstelling weergeven.

Frontend Links
Elk profiel heeft een eigen specifieke URL. De winkel bezoeken via die link, laadt de met dat profiel
geassocieerde instellingen.
Op deze manier heeft 1 enkele winkel, drie verschillende URLs. U ziet deze in dit menu.




De hoofd-URL. Via deze URL opent u de shop met het profiel dat u heeft ingesteld als ‘standaard’..
Via de URL voor Full mode opent u de shop met de instellingen voor het Full profiel. Dit profiel is
geconfigureerd voor bestellingen vanuit huis of van afstand.
Via de URL voor Kiosk mode opent u de shop met de instellingen voor het Kiosk-profiel. Dit profiel is
geoptimaliseerd voor gebruik lokaal in de winkel.
In dit menu kunt u de links en QR-code van uw website opzoeken. De standaardmodus wordt altijd
weergegeven. U kunt uw QR-codes als afbeelding downloaden, door er met de rechter muisknop op te
klikken. gevolgd door 'Afbeelding opslaan'. Zo doende kunt u de afbeelding gebruiken in digitale of afgedrukte
documenten.

Talen
Op deze pagina kunt u de talen kiezen, die u beschikbaar wilt hebben in uw winkel. Er is keuze uit vele
beschikbare talen om in te schakelen.
Talen toevoegen aan uw shop
Om een taal toe te voegen aan uw shop opent u het dropdown menu. U
kiest de taal die u wilt toevoegen, en drukt op de “Taal toevoegen”-knop.
De taal wordt nu toegevoegd aan de lijst met beschikbare talen.
De standaardtaal toewijzen
De standaardtaal van de shop is de taal, die wordt gebruikt op de admin
pagina weer te geven. Deze taal wordt ook gebruikt als de standaard
weergavetaal voor de klant.
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Om de standaardtaal te kiezen, plaatst u gewoon een vinkje bij het veld “Standaardwaarde” van de gewenste
taal.

Talen verwijderen van de shop
U kunt talen verwijderen, door op de knop met het prullenbak-icoon te drukken. Merk op dat een taal niet
verwijderd kan worden, zolang deze is gemarkeerd als standaard taal. Als u de huidige standaardtaal wilt
verwijderen, moet u eerst aan andere taal aanwijzen als de standaard.
Eigen vertalingen aanpassen
PhotoPrintMe werkt Meertalig, wat betekent dat gebruikers en klanten de applicatie in verschillende talen
kunnen gebruiken.

Dit is heel gemakkelijk voor de eindgebruker. Het nieuwe PhotoPrintMe heeft een taalkeuzemenu aan de
bovenzijde, waarmee de weergavetaal kan worden gewijzigd. Als een vertaling voor de gekozen klanttaal niet
beschikbaar is, wordt de default/standaard tekst getoond. De applicatie staat toe om bijna elke tekst te
vertalen, het enige wat de supervisor hoeft te doen is de vertalingen in te voeren in de juiste velden. Dit kan
worden gedaan in de instellingen. Elk tekstveld heeft de mogelijkheid om vertalingen in te voegen. De
standaardtekst (die wordt gebruikt wanneer een vertaling niet beschikbaar is) kan in de vertaalmenu’s ook
geconfigureerd worden.
Korte teksten vertalen
Klik op het vlag-icon naast het betreffende tekstveld, en een
dialoogvenster als in dit voorbeeld verschijnt. U heeft er een
tekstveld voor elke beschikbare taal. Voer alle vertalingen in die u
wenst voor deze tekst, en klik op “Opslaan” zodra u klaar bent.
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Langere teksten vertalen
PhotoPrintMe heeft een Meertalige interface, waarmee u de
mogelijkheid heeft om langere teksten te vertalen naar de
beschikbare talen. U kunt de tekstbewerker omschakelen naar
andere talen, door op het vlag-icoon naast de huidige taal te
klikken.

Deze popup zal worden weergegeven. Hier kunt u de taal
selecteren, waarvan u de tekst wilt bewerken.
Met een druk op “Selecteren” wijzigt u de geselecteerde taal, en
verschijnt het tekstvenster om de vertaling van de geselecteerde
taal toe te voegen.

PRODUCTEN
Catalogi
Catalogi
De PhotoPrintMe producten zijn gemaakt door Mitsubishi en worden samengevoegd en verzameld in Catalogi.
Deze catalogi worden gedeeld over de diverse PhotoPrintMe winkels. Uw shop zal een catalogus met de naam
“SmartD90RT Multilanguage” of “Click Multilanguage” hebben, afhankelijk van uw apparatuur. Deze catalogus
bevat een groot aantal producten, die zijn
ontworpen voor uw SmartD90RT of Click.
U kunt de catalogus van uw winkel
configureren via het tabblad Catalogus op de
instellingenpagina. Klik op de knop
"Configureren" van de catalogus die u wilt
configureren.
U zult zien dat de catalogus in mappen is geordend. De
hoofdmap wordt root genoemd. Alle inhoud op deze
locatie wordt op de startpagina weergegeven.
In de hoofdcatalogus worden de producten in de
volgende categorieën geordend : Afdrukken, Miniprints
(Small/Medium/Classic/Large), Collage, Wenskaarten,
Kalendars, Albums, Fotostrookjes en Boekenleggers.
Met een druk op de zichtbaarheids-knop
kunt u een
product of categorie zichtbaar maken, of verbergen op
uw winkelpagina. Gebruik deze knoppen om de
producten die u uw klanten wilt aanbieden aan te zetten,
en producten die u wilt verbergen uit te zetten. Met een
druk op de Reset knop
herstelt u een product of
categorie naar zijn standaard instellingen. Merk op, dat
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alle gemaakte aanpassingen (vertalingen, referenties, eigen prijzen…) verloren gaan met die actie.
Door te klikken op de Aanpassen-knop

kunt u de instellingen van een product of categorie aanpassen.

Categorie-instellingen
De beschikbare instellingen voor een categorie zijn als volgt:

De Naam is de tekst die wordt getoond aan de klant in de shop. Dit is een
Meertalig veld; u kunt deze dus in diverse talen invoeren.

Product Name

Product Instellingen
Voor elk product kunt u een referentie definiëren. Deze
referentie zal hoofdzakelijk worden gebruikt met de
Streepjescode-functie, om zo een code te genereren die kan
worden gescand door de winkelbediende in het afhaalpunt.
Als u een EAN 13 barcode implementeert, dan mag de
referentie enkel getallen bevatten.
U kunt ook de productnaam aanpassen, die de klant zal zien
op de productkeuzepagina.
De volgende velden zijn de korte en lange beschrijving. Deze
beschijvingen worden alleen op de gedetailleerde
productpagina weergegeven, als u deze heeft ingeschakeld
voor dat product.
Gebruik de korte beschrijving om het product te
omschrijven, en de lange beschrijving om gedetailleerdere
informatie te verstrekken. Ook deze velden zijn vertaalbaar.
U ziet tevens een QR code en een URL. Deze sturen u of de
klant door naar de gedetailleerde productpagina, zelfs als
die pagina niet is aangezet. U kunt ze bijvoorbeeld
gebruiken op promotiemateriaal, om de klant zo
rechtstreeks naar een product te sturen.
Tot slot is er het veld voor de gedetailleerde productpagina,
waar u kunt aangeven of deze al dan niet getoond moet
worden.
Als deze feature ingeschakeld is, dan ziet de klant de
gedetailleerde productpagina voordat hij het kan bestellen.
De gedetailleerde productpagina toont de productnaam en
productafbeelding aan de klant, de korte en lange beschrijving, en de prijs.
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Productprijzen
Productprijzen en Variantariant-instellingen
Door te klikken op de Varianten-tab in de productinstellingen,
kunt u de prijzen instellen. U kunt voor elk product prijsbereiken
instellen. Op deze manier kunt u staffels implementeren,
waardoor de prijs per product dus afhangt van het aantal bestelde
producten.
Als een product meer dan één variant heeft, dan kunt u elke
variant een eigen prijs geven. U kunt ook specifieke varianten
uitschakelen, door het vinkje weg te halen bij “Use variant”.

PROMOTIES
Met PhotoPrintMe kunt u ook promotiecodes aanmaken. Met deze codes kunnen uw klanten een korting of
gratis producten verkrijgen in uw winkel.

Promotielijst
romotielijst
Om promoties in te stellen moet u inloggen als supervisor, en naar de Promoties-tab in het header menu gaan.
Als u al promoties had ingesteld, dan verschijnen die in uw promotielijst.

Promoties worden gedefinieerd met een promotiecode. Als een gebruiker deze code ingeeft tijdens het
bestellen, dan zal de promotie worden toegepast. De codes moeten worden aangemaakt door de supervisor,
en kunnen op elk moment worden aangepast door te klikken op de Edit-knop onder de Acties-kolom van uw
lijst.
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Nieuwe promotie
promotie
Klik op “Nieuwe promotie”in het linker menu, en de promotieeditor verschijnt.
Er kunnen twee soorten korting worden toegepast:




Vast: Er wordt een vaste korting toegepast op de prijs.
De Kortingswaarde bij vaste kortingen, stelt het
kortingsbedrag voor. Bijvoorbeeld: om 1.5 € korting te
geven, moet de Kortingswaarde ingesteld worden als
1.5
Procentueel: Dit geeft X % korting op de productprijs.
Als u 50% korting wilt aanbieden, vult u dus 50 in bij
Kortingswaarde.

Promotie Gebruikslimieten: De supervisor kan promoties
limiteren, door de gebruikslimieten in te stellen. U kunt een
beperking instellen op twee manieren:
 Totaal Gebruikslimiet: Het aantal malen dat deze code
in totaal gebruikt mag worden. Onafhankelijk van de
klant. Na het bereiken van dit aantal, verloopt de promotie.
 Per gebruiker: Het aantal malen dat een enkele klant die korting mag gebruiken. Merk op dat u, als u
deze optie aanzet, het e-mailveld als ‘verplicht’ moet aanmerken in de afrekenprocedure.
Vervaldatum: Een andere manier om promoties te laten beëindigen, is het instellen van een vervaldatum.
Zodra deze datum is bereikt, wordt de promotiecode automatisch uitgezet, zodat hij niet meer beschikbaar is
voor uw klanten.
Toepassen op producten: Als u een promotie instelt, dan kan die standaard op elk willekeurig product in uw
shop gebruikt worden. Maar u heeft ook de mogelijkheid om de promotie enkel te richten op specifieke
producten. Om een promotie te beperken tot een specifiek product, hoeft u enkel het product ID in te voeren
in dit veld. Als u hem wilt beperken tot meerdere specifieke producten, dan scheidt u hun respectievelijke
product ID’s met een komma ‘,’. Laat dit veld leeg, om de korting op alle producten van toepassing te laten zijn.
U kunt de product IDs inzien, in uw
Catalogus
:
Ga
naar
Producten>Configureren
(in
uw
catalogus). Vóór de naam van uw
producten ziet u steeds een referentie,
die begint met #. Dit zijn de
productcodes, die nodig zijn om
productspecifieke
promoties
te
definiëren. Kopieer enkel de letters en
cijfers, en gebruik het # teken niet !
Promotie bewerken of verwijderen: Om
een bestaande promotie te bewerken,
klikt u op het edit-icoon aan de
rechterzijde van de promotielijst. Om
hem te verwijderen, gebruikt u de knop met het prullenbak-icoon.
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Coupon zichtbaarheid
In dit menu kunt u voor elk profiel kiezen, op welke plaats het veld voor het invoeren van de couponcode
getoond moet worden.

De coupon voor de winkelwagenpagina ziet er uit, zoals in onderstaande afbeelding.
De coupon voor de afrekenpagina, verschijnt op de pagina waar om de klantgegevens (Naam, email etc)
gevraagd wordt.

STATISTIEKEN
De statistieken-pagina helpt u om uw verkopen te analyseren en uw diensten te verbeteren. Met de hier
verzamelde gegevens kunt u bijvoorbeeld vaststellen wat uw meestverkochte producten zijn, welke formaten
het meest geliefd zijn, wat uw omzet is, en meer.

Om deze informatie zichtbaar te maken gaat u als supervisor naar de Statistieken-tab, en selecteert u een
tijdsperiode met de twee datumkiezers. Daarna klikt u op on “Ontvang Bestelllingen”. Alle orders binnen dat
tijdvak zullen nu worden getoond.
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U heeft ook de mogelijkheid om de gegevens te exporteren naar een CSV bestand, om zo de gegevens nog
geavanceerder te analyseren. CSV is een bestandsformaat wat in de meeste spreadsheet-software
geïmporteerd kan worden, zoals bijvoorbeeld Microsoft Excel of LibreOffice Calc. Op deze manier kunt u
gegevens filteren, bewerken en grafieken genereren.

Belangrijk: Vergeet bij het opstellen van uw privacybeleid niet, om rekening te houden met
de exportfunctie. Deze statistiekbestanden kunnen persoonlijke gegevens over uw klanten
bevatten. Deze mogen niet gepubliceerd of gedistribueerd worden, en moeten op een veilige
locatie worden opgeslagen.
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Mitsubishi Electric
Photo Printing Solutions
We are working to promote
the value of keeping the
moments through printing
pictures.

Contact information – Service & Support
Helpdesk.messec@sp.mee.com
www.mitsubishielectric-printing.com/support
Note:
All the information in this manual is subjected to changes without notice.
Product images are for illustrative purposes and may differ from the actual product.

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., German Branch
Mitsubishi Electric Platz 1 - 40882 Ratingen
Postfach1548 – 40835 Ratingen-Deutschland
www.mitsubishielectric-printing.com
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