Handleiding - Optiplaza Lens in EyeStore
Als u geen gebruik maakt van lensbestellingen via Optitrade of Friederichs ZEN, dan
worden uw lensbestellingen via e-mail verstuurd naar de leverancier.

Omdat het aantal lensbestellingen gestaag blijft toenemen veroorzaakt dit steeds
meer werk bij de leveranciers aangezien deze e-mails met de hand worden
overgezet naar het eigen bestelplatform van de leverancier.
Om een oplossing hiervoor te bieden is er een koppeling gemaakt
tussen EyeStore en Optiplaza Lens middels de zogenoemde Optiek
Communicatie Standaard (OCS). Hiermee worden de bestellingen geautomatiseerd
verwerkt in het systeem van de leverancier.
Heeft u al een Optiplaza account voor glasbestellingen, dan kunt u hetzelfde
account en bijbehorende gegevens gebruiken voor uw lensbestellingen.
Kiest u ervoor om gebruik te maken van Optiplaza Lens dan levert dit u de volgende
voordelen op:


Snellere orderverwerking omdat de manuele invoer van e-mailbestellingen
vervalt



Minder kans op verkeerde bestellingen omdat e-mails nu niet meer worden
overgetypt.



Bij het bestellen via Optiplaza worden er geen kosten gerekend.



Voor e-mail bestellingen brengen enkele leveranciers transportkosten in
rekening bij orders onder een bepaald bedrag.



Iedere dag wordt de lenscatalogus voor Optiplaza automatisch bijgewerkt.



Er kan nog steeds gebruik worden gemaakt van de eigen lenscatalogus voor
e-mail bestellingen

De volgende leveranciers zijn aangesloten bij Optiplaza:


Alcon



Markennovy



Bausch en Lomb



Menicon



Coopervision



Microlens



Friederichts Lenzen



Procornea



Johnson

Configuratie
Ga via het Bureaublad van EyeStore naar Instellingen en vervolgens naar Bedrijf.
Klik op de juiste vestiging en selecteer het tabblad configuratie. Hier treft u de
instellingen aan voor het activeren van de Optiplaza Lenskoppeling.

Bij het activeren van de optie “Optiplaza lenscatalogus activeren” zal het dagelijks
bijwerken van de lenscatalogus plaatsvinden.
Na het activeren van deze optie zal binnen 1 uur de initiële catalogus worden
ingeladen.
Met de optie “Standaard lenscatalogus” bepaalt u welke catalogus standaard wordt
weergeven in het lenskeuze scherm en bij het overzicht van de lensvoorraad. In
plaats van de eigen catalogus is het nu mogelijk om de Optiplaza catalogus hierbij
als standaard in te stellen.
Omdat de Optiplaza lensboeken enkel een inkoopprijs bevatten en geen advies
verkoopprijs, kunt u met de verkoopprijs vermenigvuldiger aangeven welke
verkooprijs er standaard moeten worden gebruikt door de inkoopprijs te
vermenigvuldigen met een eigen factor. De prijs kan na het inlezen per artikel nog
worden aangepast.

Catalogus
Na het inlezen van de catalogus kan deze via artikelbeheer van lenzen worden
ingezien. Ga hiervoor naar Artikelbeheer -> Lenzen en selecteer als catalogus de
optie Optiplaza.

Order maken
Het maken van een bestelling met lenzen uit de Optiplaza catalogus werkt voor het
grootste gedeelte hetzelfde als bij lenzen uit het eigen glasboek.
Bij optie A kan er worden gekozen voor lenzen uit de Optiplaza catalogus. Indien de
standaard lenscatalogus in de bedrijfsconfiguratie al staat op ‘Optiplaza’,
dan wordt deze keuze automatisch toegepast bij het oproepen van het lensselectie
scherm.
Standaard worden alleen lenzen getoond die voldoen aan de ingevoerde sterkte (en
eventuele cilinder) in het lens voorschrift.
Door het vinkje te activeren bij optie B, ‘Toon Alles’, wordt dit filter uitgeschakeld en
worden alle lenzen van de leverancier zichtbaar.
Indien de gekozen lens ook als paslens beschikbaar is, dan wordt optie
C zichtbaar, Kies paslens.
Door het activeren van deze optie zullen er paslenzen van de gekozen lens worden
besteld bij de leverancier.
Na het selecteren van de lens wordt het bereik van de lens zichtbaar, optie D.

De juiste opties worden standaard geselecteerd aan de hand van het reeds
ingevulde lensvoorschrift.

Indien de Diameter of BCR niet is ingevuld of een waarde heeft welke buiten het
bereik van de gekozen lens valt, dan wordt dit aangegeven door de keuze leeg te
laten en deze dient dan te worden aangepast voordat de lensselectie kan worden
beëindigd.

De nieuwe waarde zal vervolgens worden toegepast op het lensvoorschrift.

Overnemen bestaande order
Indien u bij een bestaande order de lenzen uit uw eigen catalogus wilt bestellen
via Optiplaza, dient u deze artikelen te vervangen door deze lenzen opnieuw te
selecteren vanuit de Optiplaza catalogus. Hierna zult u dezelfde bestaande lenzen
via Optiplaza gaan bestellen.

Bestellen
Het bestellen van de lenzen bij de leverancier ia Optiplaza gaat op dezelfde manier
zoals u het gewend bent via de bestellijst voor glazen en
lenzen binnen EyeStore. Het ordermedium wordt automatisch op
‘Optiplaza Lens’ gezet en zal bij het bestellen via het Optiplaza platform worden
verzonden naar de leverancier.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende informatie hebben gegeven om uw
lenzen via het Optiplaza (OCS) te kunnen bestellen.
Mocht u desondanks vragen hebben, dan staat onze Helpdesk zoals altijd voor u
klaar!
De EyeFactory / EyeStore Helpdesk is te bereiken via: 0318 - 437 080 of stuur
uw vraag per email naar helpdesk@eyefactory.nl

