Statiegeld koppelen aan producten
Stap 1: Controleer de stamgegevens

1.
2.

3.
4.

5.

Ga naar de module Configuratie (https://mijn.ntf.nl/#!/cfg)
Ga dan naar Stamgegevens en kies voor Omzetgroepen
Controleer of er een omzetgroep “Statiegeld” aanwezig is. Zo niet,
maak deze dan aan
Ga dan naar Stamgegevens en kies voor Afdelingen
Controleer of er Afdelingen verplicht zijn in uw omgeving.
Indien er afdelingen aanwezig zijn, dan moet er een nieuwe afdeling
aangemaakt worden of een bestaande aanwezig zijn die van
toepassing is op het statiegeld. Als er afdelingen gevuld zijn, dan
moeten deze ook gekozen worden bij het aanmaken van de
statiegeld producten.
Zijn er geen afdelingen aanwezig, dan kan deze stap overgeslagen
worden.
Ga dan naar Stamgegevens en Grootboekcodes
Controleer of er Grootboekcodes verplicht zijn in uw omgeving.
Indien er grootboekcodes aanwezig zijn, dan moet er een nieuwe
code aangemaakt worden of een bestaande aanwezig zijn die van
toepassing is op het statiegeld. Als er grootboekcodes gevuld zijn,
dan moeten deze ook gekozen worden bij het aanmaken van de
statiegeld producten.
Zijn er geen grootboekcodes aanwezig, dan kan deze stap
overgeslagen worden.

Stap 2: Maak de statiegeldproducten aan

1.
2.

Ga naar Producten beheren (https://mijn.ntf.nl/#!/cfg/products)
Klik dan op + Nieuw product en maak het statiegeld product aan. Kies
daarbij de verplichte velden.

Vragen? Neem contact met ons op: 0345 – 639 100

Stap 3: Koppel het statiegeld product

1.
2.
3.
4.

Ga naar Producten beheren (https://mijn.ntf.nl/#!/cfg/products)
Zoek een product op waar statiegeld op zit
Klik op de blauwe knop “Open koppelproducten” of “Geen
koppelproducten”
Zoek het juiste statiegeld product op en klik op Toevoegen en dan
Opslaan

Stap 4: Geef een prijs aan het statiegeld product

1.
2.
3.

Ga naar Prijzen beheren (https://mijn.ntf.nl/#!/cfg/prices)
Zoek het statiegeld product op in de kolom Naam
Vul de prijs van het statiegeld in bij elk assortiment

Stap 5: Test het in de verschillende assortimenten

1.

Check nu de verschillende verkoopkanalen of er nu automatisch
statiegeld in het winkelmandje komt
In de kassa of er nu automatisch statiegeld aangeslagen wordt
In de webshop of er nu automatisch een statiegeld product in de
winkelmand komt

Vragen? Neem contact met ons op: 0345 – 639 100

