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Introductie WoonTotaal Silver 
 

 

Wanneer uw registratie is goedgekeurd door Vriesco International Fabrics, heeft u een email 

bericht ontvangen met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens kunt u 

inloggen in WoonTotaal Silver. 

 

Ga naar http://www.vriesco.com/woontotaal. Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

 

Vul de gegevens uit het ontvangen email bericht in en klik op de knop [Aanmelden]. 
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WoonTotaal Silver wordt geopend en wijst u allereerst op de noodzaak van het wijzigen van de 

verkoopprijzen. Dit is alleen van belang wanneer u het programma ook wilt gebruiken voor het 

aanmaken van offertes voor uw klanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder attendeert WoonTotaal u op het wijzigen van het automatisch gegenereerde wachtwoord 

dat u in de activatiemail hebt ontvangen. Dit wachtwoord is moeilijk te onthouden en kan beter 

worden gewijzigd in een voor u eenvoudiger wachtwoord.  

 

Wanneer u uw verkoopprijzen niet instelt, zal WoonTotaal u bovenstaande melding blijven geven 

bij het inloggen. U kunt dit uitzetten door de melding linksonder aan te vinken (melding niet meer 

weergeven). 
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Instellingen 
 

 

Rechtsbovenin ziet u 

enkele knoppen waaronder 

instellingen. 

Klik op instellingen: 

 

 

 

- Verkoopprijzen 
 

U komt in een scherm terecht met aan de linkerkant enkele opties 

waaronder verkoopprijzen. 

Klik op Verkoopprijzen.  
 

 

 

 

 

 

Bovenin het scherm staan een aantal velden waar de marges van de diverse prijzen per leverancier 

en/of per categorie ingevoerd kunnen worden. Tevens kunt u aangeven hoe de verkoopprijzen 

moeten worden afgerond.  

 

Klik op het pijltje om de gewenste leverancier en categorie te selecteren. 

 

 

 

 

Nadat u de gewenste waarden heeft ingevuld, klikt u op de knop [Bereken Verkoopprijzen]. 

WoonTotaal berekent dan uw verkoopprijzen en slaat deze prijzen voor u op in de database.  

 

Hieronder worden de verschillende invoervelden toegelicht. 

 

Stoffen en Confectiekosten 

Normaal gesproken brengt Vriesco u per order twee bedragen in rekening:  

1. De kosten voor de stof 

2. De kosten voor de confectie 
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Uw inkoopprijs voor stoffen en confectie vindt u in de kolom Inkoop. 

 

Deze inkoopprijzen kunnen door WoonTotaal worden omgerekend naar uw eigen verkoopprijzen. 

Hiervoor kunt u een marge (factor) opgeven en een afronding invullen. 

 

Eerst vermenigvuldigt WoonTotaal de inkoopprijs met de ingevulde factor. De 

uitkomst van deze vermenigvuldiging levert zelden een mooi getal op achter 

de komma. WoonTotaal maakt het mogelijk om zelf de afronding van het 

getal achter de komma te bepalen. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden: het 

bedrag laten eindigen op een specifiek aantal centen óf op een veelvoud 

daarvan. 

 

Voorbeeld 

Stel u hanteert een marge van 250 % op uw inkoop van de stof. Verder wilt u de verkoopprijzen 

van de stof altijd laten eindigen op 95 cent. Voor het berekenen van de verkoopprijzen van de 

confectie gebruiken we een kleinere marge van 210 %. Deze prijzen moeten worden afgerond op 

een veelvoud van 25 cent. Zie onderstaande afbeelding voor de waarden die moeten worden 

ingevuld: 

 

 
 

Door te klikken op de knop [Bereken Verkoopprijzen] berekent WoonTotaal de verkoopprijs aan 

de hand van de ingestelde waarden. Hieronder ziet u de uitkomst voor de stof ACCENT: 

 

 

 

 

 

De inkoopprijs van € 6,85 is vermenigvuldigd met de factor van 250 %. Dit resulteert in een bedrag 

van € 15,125. Omdat we hebben aangegeven dat de verkoopprijs moet eindigen op 95 cent, rondt 

WoonTotaal dit bedrag naar boven af tot € 17,95 euro.  

 

Zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld van het berekenen van confectie. 

  

 

 

 

 

Voor het eerste artikel is de inkoopprijs van € 5,88 vermenigvuldigd met de ingestelde marge van 

210 %. De uitkomst is € 12,348. Omdat we hebben aangegeven dat het getal achter de komma 

moet worden afgerond op een veelvoud van 25 cent, rondt WoonTotaal het bedrag naar boven af 

tot € 12,50. 
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Verkoop Inclusief vaststellen 

Voor standaard geplooide gordijnen, biedt Vriesco u de mogelijk om te kiezen voor de optie 

Prijsbepaling Inclusief (inclusief confectie). De inkoopprijs van de stof wordt dan verhoogd met 

een toeslag. Voor de confectie worden er dan geen extra kosten in rekening gebracht.  

Uw inkoopprijs voor de stof inclusief confectie vindt u in de kolom Inkoop Inclusief. 

 

Wanneer u uw stoffen ook inclusief confectie wilt verkopen, kunt u de Prijsbepaling Inclusief door 

WoonTotaal laten berekenen. Deze verkoopprijs wordt automatisch geselecteerd wanneer u 

tijdens de orderinvoer de optie All-In op Ja zet. Wordt er bij deze optie Nee geselecteerd, dan 

splitst WoonTotaal het orderbedrag in een verkoopprijs voor de stof en een verkoopprijs voor de 

confectie. 

 

Het vaststellen van de Verkoopprijs Inclusief kan op twee manieren: 

 

1. Inkoop Inclusief x Factor Inclusief 

Net als bij Stoffen en Confectiekosten kan voor de Prijsbepaling Inclusief een factor en een 

afronding worden ingegeven. De verkoopprijs inclusief wordt dan als volgt berekend: 
 

De inkooppprijs inclusief wordt vermenigvuldigd met de ingevoerde factor. Het resultaat wordt 

naar boven afgerond zoals besproken in de vorige paragraaf.  

 

Voor ons voorbeeld gebruiken we een marge van 230 % en laten we de prijzen eindigen op 95 

cent: 

 

Wanneer we nu kijken naar de verkoopprijzen van de ACCENT, zien we de volgende bedragen: 

 

De inkoopprijs inclusief van € 10,65 is vermenigvuldigd met 230 % (= € 24,495) en vervolgens naar 

boven afgerond tot € 24,95. 

 

2. (Inkoop x Factor) + Toeslag 

Een andere manier om uw verkoopprijs inclusief vast te stellen, is d.m.v. de meterprijs plus een 

vaste toeslag. De verkoopprijs inclusief wordt dan als volgt berekend: 
 

De inkoopprijs van de stof wordt vermenigvuldigd met de factor (ingevoerd bij Stoffen) plus de 

ingevulde toeslag. Het resultaat wordt naar boven afgerond zoals besproken in de vorige 

paragraaf. 

 

Standaard worden de inkoopprijzen van de toeslagen voor inclusief getoond. Hier kunt u de 

toeslagen invullen die u zelf in uw verkoopprijs wilt doorrekenen. Klik op wijzigen onder 

Toeslagen Inclusief voor de toeslagen die Vriesco berekent.  
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Voor ons voorbeeld stellen we een toeslag van € 9,50 in voor banenstoffen, € 17,50 voor 

kamerhoge stoffen en € 7,20 voor de overige stoffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het berekenen van de verkoopprijzen zien we de toeslag verrekend in de prijsbepaling 

inclusief: 

 

 
 

De ABSTRACT 300CM MLB - kleur 02 is een kamerhoge stof met verzwaringskoord. De inkoopprijs 

van € 21,32 wordt vermenigvuldigd met de ingevulde factor voor de stoffen van 250 %. Dit 

resulteert in een bedrag van € 53,30. Hier wordt de toeslag voor KH Verzwaringskoord bij 

opgeteld: 53,30 + 17,50 = € 70,80. Dit bedrag wordt afgerond naar boven om het te laten eindigen 

op 95 cent. De uiteindelijke verkoopprijs inclusief is dan vastgesteld op € 70,95. 

 

 
 

De ACCENT – kleur 01 is een banenstof. De inkoopprijs van € 6,85 wordt vermenigvuldigd met de 

ingevulde factor voor de stoffen van 250 %. Dit resulteert in een bedrag van € 17,125. Hier wordt 

de toeslag voor banenstoffen bij opgeteld: 17,125 + 9,50 = € 26,625. Dit bedrag wordt afgerond 

naar boven om het te laten eindigen op 95 cent. De uiteindelijke verkoopprijs inclusief is dan 

vastgesteld op € 26,95. 
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- Voorbeelden 
 

Afronden van de berekende bedragen: 

 

1. Afronden op een veelvoud van 

Om alle prijzen af te ronden op een veelvoud van 25 cent, vult u de waarde 25 in bij het veld 

Afronden. Stel uw inkoop is 6,23 en u heeft een factor ingesteld van 200%. WoonTotaal 

berekent dan de volgende verkoopprijs: 

� 6,23 x 200% = 12,46 

� 46 cent afronden op een veelvoud van 25 is 50 cent 

� Verkoopprijs is 12,50 

 

2. Afronden eindigend op 

Om alle verkoopprijzen te laten eindigen op 95 cent, vult u 95 in bij het veld Afronden. Stel uw 

inkoop is 6.23 en u heeft een factor ingesteld van 200%. WoonTotaal berekent dan de 

volgende verkoopprijs: 

� 6,23 * 200% = 12,46 

� Verkoopprijs is 12,95 

 

Houdt u er rekening mee dat WoonTotaal alle verkoopprijzen naar boven afrondt. Wanneer u de 

prijzen bijvoorbeeld laat eindigen op 95 cent en de inkoop maal de factor is 12,96, dan zal 

WoonTotaal een verkoopprijs van 13,95 opslaan in de database. 

 

Voorbeeld aanpassen marge: 

 

Wilt u bijvoorbeeld een factor van 200% hanteren en deze ook toepassen op de Inclusief prijzen, 

dan kiest u bij "Prijsbepaling Inclusief" voor "Inkoop Inclusief x Factor Inclusief". Voer dan bij de 

factor "200" in: 
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Nog een voorbeeld van een mogelijke verkoopprijsbepaling: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer dit ingevuld is zal het volgende berekend worden: 

 

Stofprijzen gaan maal 2 (200%) en worden afgerond naar bedragen eindigend op € 0,25. 

Confectieprijzen gaan maal 2 (200%) en worden afgerond op veelvouden van € 0,25. 

 

Inclusief prijzen bestaan uit de inkoopprijs van de stof maal 2 plus een toeslag van € 5,00 voor 

banenstof óf € 10,00 voor de overige stoffen, met een afronding op € 0,25.  
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- Wachtwoord wijzigen 
 

Om uw wachtwoord te wijzigen, klikt u aan de linkerkant 

van het scherm op medewerkers: 

 

 

Zorg dat uw naam geselecteerd is 

in de lijst en klik op [Medewerker 

wijzigen]: 

 

Nu verschijnt het volgende scherm: 

 

 
 

Voer uw nieuwe wachtwoord in bij het vak ‘Wachtwoord’ en het vak ‘Wachtwoord nogmaals’. 

Voer ook het huidige wachtwoord in waarmee u nu ingelogd bent. Klik daarna op [Wijzigen]. 

 

Keer weer terug naar het 

hoofdscherm door 

rechtsbovenin op Home te 

klikken: 
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Een opdracht aanmaken 
 

Na het inloggen in WoonTotaal Silver wordt het hoofdscherm geopend: 

 

 
 

De eerste optie stelt u in staat om een offerte of opdracht aan te maken. 

Met optie twee kunt u een eerder aangemaakte offerte of opdracht openen. 

De laatste optie geeft u de gelegenheid om een aangemaakte order te verzenden naar uw 

leverancier. 

 

Er zijn twee manieren om een order te voeren: 

1. Via de vereenvoudigde invoermethode. 

Deze methode is eenvoudig in het gebruik. Via een stappenplan leidt WoonTotaal u door 

de keuzemogelijkheden. 

2. Via de geavanceerde invoermethode. 

Deze methode toont alle opties tegelijkertijd. Voor de geoefende gebruiker biedt deze 

methode een snelle manier van invoer. 

U kunt de invoermethode kiezen door te klikken op het ronde knopje rechtsonder in de knop 

[Nieuwe opdracht]. Beide mogelijkheden zullen we kort toelichten. 
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- Vereenvoudigde invoermethode 
Kies voor de vereenvoudigde invoermethode en klik op [Nieuwe opdracht]. WoonTotaal reageert 

met onderstaand scherm: 

 

 
 

Klik op de knop met het groene plusje om de 

eerste klant aan te maken. Wanneer u een 

offerte wilt uitbrengen, moet u de klantenkaart 

zo volledig mogelijk invullen. Wilt u alleen een 

order aanmaken voor uw leverancier, dan kunt u 

volstaan met het invullen van de achternaam 

van de klant. Deze zal dan worden doorgegeven 

als commissienaam. 

 

 

U keert terug naar de eigenschappen van de order die u verder kunt invullen. 
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Druk vervolgens op OK om de order aan te maken. WoonTotaal opent vervolgens het stappenplan 

om u te begeleiden bij het aanmaken van de eerste orderregel. Begin met het kiezen van de 

maakwijze Gordijn, Geplooid en klik op de knop [Volgende] rechtsonder in beeld. 

 

 
 

U kunt nu een stof en een eventuele voering kiezen. Klik op de tekst “Selecteer een materiaal…” 

onder het kopje Gordijn om een stof te selecteren. 
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Via het zoeken veld kunt u snel een stof opzoeken. Wanneer u bijvoorbeeld de tekst Accent in 

toetst, worden alle kleuren van de kwaliteit Accent weergegeven. Kies voor ons voorbeeld de 

Accent, 01 en druk op de [OK] knop. 
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Na de selectie toont WoonTotaal de gegevens van de geselecteerde stof. U kunt verder gaan met 

het selecteren van de voering of een stof voor een rand of bies. Voor nu klikken we direct op 

[Volgende] om de maten van het gordijn in te kunnen geven. 

 

Geef als naam van de ruimte woonkamer, een breedte van 265 cm en een hoogte van 187 cm. Na 

het invullen van de laatste waarde moet u op <Enter> drukken om WoonTotaal de berekening uit 

te laten voeren. WoonTotaal toont vervolgens de meest gebruikte opties van het gordijn. 

Experimenteer met de opties en zie de benodigde stof en confectiekosten direct wijzigen 

linksonder in het stappenplan. 
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Nadat u de opties heeft bekeken en heeft gewijzigd, klikt u op [Volgende] om de overige opties te 

bekijken. Hierin worden alle opties getoond die uw leverancier te bieden heeft. 
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Klik op [Voltooien] om de orderregel af te sluiten. Deze wordt nu zichtbaar in het onderliggende 

scherm.  

 

 
 

Met behulp van de knoppen [Toevoegen], [Verwijderen] en [Wijzigen] kunt u een tweede gordijn 

toevoegen, of het geselecteerde gordijn verwijderen of wijzigen. Aan ons voorbeeld voegen we 

nog een vouwgordijn toe om de order compleet te maken. 
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Met de [Offerte] knop kunt u de berekening omzetten in een offerte. Deze kunt u vervolgens 

afdrukken of als PDF-bijlage in een mail versturen.  

 

Met de knop [Order gereed] wordt de order klaargezet voor verzending. Klik nu op deze knop om 

de order af te ronden. Verderop in dit document zullen we de uiteindelijke verzending toelichten. 
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- Geavanceerde invoermethode 
De tweede opdracht maken we aan met behulp van de geavanceerde invoermethode. Ga terug 

naar het hoofdmenu en selecteer deze methode door op het pijltje te klikken. 

Klik nu op [Nieuwe opdracht]. Het eerste scherm ziet er precies hetzelfde uit als bij de 

vereenvoudigde invoermethode. Kies voor dezelfde klant en klik op [OK]. WoonTotaal opent de 

order in het scherm zoals hieronder is afgebeeld: 

 

 
 

U begint met het invoeren van de naam van de ruimte. Typ Woonkamer en druk op <Enter> of 

<Tab>. De cursor verplaatst zich naar de kolom maakwijze. Rechts in deze kolom verschijnt een 

knopje waarmee u een menu kunt openen waaruit u uw keuze kunt maken met de muis. 
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U kunt ook sneller een maakwijze selecteren door de tekst gepl in te typen. WoonTotaal opent 

een lijst met maakwijzen waarin deze tekst voorkomt. 
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Met de <Enter> toets selecteert u de bovenste uit de lijst. Met de pijltjes toetsen kunt u ook een 

maakwijze in de lijst selecteren. Druk nu op <Enter> om te kiezen voor Gordijn, Geplooid. De 

cursor verplaatst naar de kolom materiaal. 
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U kunt meerdere stoffen gebruiken voor het geplooide gordijn. Naast de basisstof kunt u ook nog 

een voering kiezen, of een rand/bies van een andere kleur. In ons voorbeeld gaan we uit van één 

stof voor dit gordijn, namelijk de Accent, 01. U kunt deze snel selecteren door de tekst Acc,01 in te 

typen in de materiaalkolom. Druk vervolgens op <Enter> om het zoeken te starten.  

 

WoonTotaal vindt de ACCENT,01 en verplaatst de cursor naar de breedtekolom. Geef een breedte 

van 265 cm in en druk op <Enter>. Geef de hoogte een waarde van 185 en druk weer op <Enter>. 

WoonTotaal heeft nu alle benodigde gegevens om het gordijn te kunnen berekenen. Het volgende 

scherm wordt getoond: 
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Onderin kunt u de beschikbare velden aanpassen. Verander bijvoorbeeld het plooitype naar een 

enkele plooi en kies voor een dubbele onderzoom. Bij elke wijziging rekent WoonTotaal het 

gordijn opnieuw door en worden de prijzen voor stof en confectie aangepast. 
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We voegen nog een regel toe door te klikken op de knop [Toevoegen] bovenin het scherm. 

1. Typ slaapkamer in de ruimtekolom. 

2. Typ met balein in de maakwijzekolom en druk op <Enter>. 

3. Typ acc,08 in de materiaalkolom en druk op <Enter>. 

 

WoonTotaal opent nu het 

scherm verplichte velden. Dit 

scherm wordt gebruikt 

wanneer het niet wenselijk is 

om een standaard waarde te 

gebruiken voor een belangrijke 

optie. Heeft u bijvoorbeeld 

meerdere vouwgordijnen in 

dezelfde ruimte, dan vraagt 

WoonTotaal u om aan te geven 

hoe de baleinen moeten lopen. 

Kies de gewenste waarde en druk op de [OK] knop. 

 

4. Typ 215 in de breedtekolom en druk op <Enter>. 

5. Typ 185 in de hoogtekolom en druk op <Enter>. 

 

WoonTotaal berekent het vouwgordijn en toont u de beschikbare opties.  

 

Experimenteert u met de verschillende mogelijkheden en druk op de [Order gereed] knop. 

Wanneer WoonTotaal u vraagt de opdracht op te slaan, reageert u bevestigend. 
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Een opdracht versturen 
 

 

Opdrachten die gereed worden gemeld met behulp van de [Order gereed] knop, worden niet 

direct verzonden naar uw leverancier. U wordt nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om de 

opdracht te controleren. Hiervoor kiest u de optie [Opdracht controleren/bestellen] in het 

hoofdscherm: 

 

 
 

De orders die u zojuist heeft aangemaakt zijn in dit scherm opgenomen. Onderin uw beeld wordt 

een samenvatting weergegeven met de gegevens van de klant en de details van de orderregels. 

Met de knop [Volledig scherm] boven in uw beeld, kunt u deze samenvatting schermvullend 

weergeven en eventueel afdrukken. 

 

Na controle zijn er drie mogelijk acties: 

1. Als u ziet dat de order een fout bevat, klikt u op [Correctie vereist]. WoonTotaal vraagt u de 

bijzonderheden in te typen en vergrendelt vervolgens de order. Deze kan alleen nog 

worden verstuurd door de order te openen, aan te passen en vervolgens op [Order gereed] 

te klikken. 

2. Nadat blijkt dat de order goed is ingevoerd, kunt u deze verzenden met de knop [Opdracht 

goedkeuren]. WoonTotaal vraagt om een bevestiging en verstuurt de order vervolgens 

naar uw leverancier. 

3. Tenslotte stelt de knop [Opdracht annuleren] u in staat om de opdracht volledig af te 

keuren. De order wordt niet verzonden en kan ook niet meer worden gewijzigd. 
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Verzonden orders wijzigen 
 

 

Het kan voorkomen dat u toch nog een wijziging wilt aanbrengen in een order die al is verzonden. 

Dit kan alleen in overleg met uw leverancier. Staat de productiestatus de te maken wijziging nog 

toe, dan kan de order door de leverancier worden geannuleerd. Zodra deze wijziging is 

aangebracht, kunt u de order openen en aanpassen. Wanneer u vervolgens weer op [Order 

gereed] klikt, worden de gewijzigde orderregels opnieuw verzonden. 

 

 

De status van uw opdrachten 
 

 

Naast de orderinvoer en –verzending, geeft WoonTotaal Silver u ook de status van de lopende 

opdrachten. U kunt zoeken op ordernummer, maakwijze, stofnaam, commissie en status.  

 

 


