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1 Inleiding
Dankzij de koppeling tussen Standaard Boekhandel en InformatOnline kunnen ouders online boeken bestellen 
voor het volgende schooljaar: 

De boekenlijsten worden klaargezet in de applicatie van Standaard Boekhandel en naar InformatOnline 
gestuurd door de school. Ouders kiezen de studierichting  voor hun kind en selecteren de boeken uit de 
bijhorende boekenlijst.

•	 Als je school de pakketservice van Standaard Boekhandel gebruikt, stuurt InformatOnline de 
bestelling na betaling naar Standaard Boekhandel. 

•	 Bestelt je school de boeken in bulk bij Standaard Boekhandel, dan wordt de bestelling bewaard in de 
beheermodule van de school en niet naar Standaard Boekhandel gestuurd.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de module Standaard Boekhandel in InformatOnline met 
bijhorende koppelingen met andere systemen / partners:
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De module omvat de volgende onderdelen:

•	 Ouderportaal: boekenbestelmodule voor ouders

•	 Beheermodule: controleren en publiceren van de ontvangen boekenlijsten

•	 Standaard Boekhandel: 

- Ophalen van de studierichtingen uit Informat

- Export van boekenlijsten uit SBS naar InformatOnline

- Verwerken van boekbestellingen van pakketservice-scholen

2 Hoe werkt het?
Via de module Standaard Boekhandel kan je school de boekbestellingen organiseren met InformatOnline. 
Daarvoor worden eerst de boekenlijsten uitgewisseld tussen de schoolboekenservice van Standaard 
Boekhandel (SBS) en InformatOnline. Het bestelverloop voor de ouders is afhankelijk van het type 
overeenkomst tussen de school en Standaard Boekhandel: bulk of pakketservice. 

Opm. Zie Mijn school > Instellingen > Standaard Boekhandel om na te kijken welke optie actief is voor je school.

2.1 Procesverloop Bulk

Bij “bulk” plaatst de school een gegroepeerde bestelling voor alle leerlingen bij Standaard Boekhandel:

Het proces van de jaarlijkse boekenverkoop kan als volgt verlopen nadat de school de boekenlijsten naar 
InformatOnline heeft gestuurd: 

1. Ouders plaatsen hun boekbestelling bij de school in het ouderportaal (zonder online betaling).

2. De school telt de benodigde aantallen per boek en bundelt de bestellingen.

3. De school plaatst een grote bestelling bij Standaard Boekhandel (via huidige manier van werken).

4. Standaard Boekhandel levert de boeken aan de school.

5. De school organiseert een afhaaldag voor de ouders (betaling bij afhaling).
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2.2 Procesverloop Pakketservice

Bij “pakketservice” of PKS plaatsen de ouders hun bestellingen direct bij Standaard Boekhandel:

Het proces van de jaarlijkse boekenverkoop verloopt als volgt nadat de school in SBS de boekenlijsten naar 
InformatOnline heeft gestuurd: 

1. Ouders plaatsen hun boekbestelling in het ouderportaal.

2. Ze rekenen hun bestelling online af via de betaalprovider van Standaard Boekhandel (Mollie).

3. Indien betaald, stuurt InformatOnline de bestelling naar Standaard Boekhandel.

4. Standaard Boekhandel levert het pakket voor de leerling thuis of op school.

3 Instellingen
Ga naar Mijn school > Instellingen om de instellingen voor de module Standaard Boekhandel te raadplegen 
(sommige instellingen zijn read-only en worden vanuit SBS meegestuurd met de boekenlijsten): 

Instelling Beschrijving Bron

PKS Overeenkomst school - Standaard Boekhandel:  
Actief (= Pakketservice) of Niet actief (= Bulk)

Standaard Boekhandel (via 
boekenlijsten)

Bestelperiode Begin- en einddatum van de periode waarin ouders 
boeken kunnen bestellen

Taal Taal van de PKS-toepassing (NL of FR)

Leveringsinfo Mededeling die verschijnt vooraleer in het ouderportaal 
een bestelling wordt verstuurd naar de school (Bulk) of 
Standaard Boekhandel (PKS) 

Input in beheermodule door 
school

Prefix Elke boekbestelling wordt geïdentificeerd door een 
kenmerk. Het getal kan worden voorafgegaan door het 
voorvoegsel dat je hier instelt, bv. SB. Het kenmerk van een 
boekbestelling wordt dan bv. “SB20” ipv “20”.

Omschrijving Geef een korte omschrijving in die verschijnt in de tegel op 
de startpagina.
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4 Boekenlijsten

4.1 Overzicht

Het uitwisselen van de boekenlijsten verloopt als volgt:

1. Stel de boekenlijsten samen in SBS.

2. Exporteer de boekenlijsten in SBS naar InformatOnline.

3. Controleer en publiceer de lijsten in de beheermodule van InformatOnline

4. Ouders kunnen boeken bestellen.

4.2 SBS

Voor elke studierichting bereidt de school in SBS, de applicatie van Standaard Boekhandel, een boekenlijst 
voor. Daarna exporteert de school de boekenlijsten (samen met enkele cruciale instellingen) naar 
InformatOnline:

Studierichtingen worden in principe opgehaald uit Informat, maar in SBS kan men ook eigen studierichtingen 
toevoegen.
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4.3 Beheermodule

Het resultaat kan de beheerder raadplegen in beheermodule van InformatOnline via Standaard Boekhandel > 
Boekenlijsten:

Opm. De boekenlijsten of de prijzen kunnen in InformatOnline niet worden gewijzigd. Dat moet steeds 
gebeuren via de applicatie van Standaard Boekhandel. Na een aanpassing moeten de boekenlijsten opnieuw 
worden geëxporteerd naar InformatOnline. De boekenlijsten zijn gekoppeld aan het instellingsnummer zonder 
opdeling per vestiging.

4.3.1 Instellingen

Naast de boekenlijsten ontvangt InformatOnline van Standaard Boekhandel ook deze gegevens voor elk 
instellingsnummer:

•	 Pakketservice: Actief / Niet actief

•	 Schooljaar

•	 Taal: NL / FR

•	 Bestelperiode: Begin- en einddatum

•	 Leverkosten BE/NL

•	 Levermethode: thuis, school of beide

Deze instellingen bepalen het bestelverloop.

4.3.2 Schooljaar

InformatOnline bewaart boekenlijsten per schooljaar, maar toont altijd de boekenlijsten uit het meest recente 
schooljaar. 

Zodra vanuit SBS de boekenlijsten voor het volgende schooljaar zijn doorgestuurd, zullen die zichtbaar 
zijn in de beheermodule en in het ouderportaal (ook al is het nieuwe schooljaar in InformatOnline nog niet 
geactiveerd). Boekenlijsten uit vorige schooljaren moet men in SBS, de applicatie van Standaard Boekhandel, 
raadplegen. 
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4.3.3 Bestelperiode

De bestelperiode bepaalt vanaf/tot wanneer ouders boeken kunnen bestellen. De begin- en einddatum van de 
bestelperiode worden vanuit Standaard Boekhandel meegestuurd met de boekenlijsten. 

Wanneer de huidige datum buiten de bestelperiode valt, kan de ouder geen boeken bestellen:

4.3.4 Leverkosten en -methode

Deze instellingen zijn van toepassing bij gebruik van de pakketservice:

•	 Leverkost BE: leverkost indien leveradres in België ligt

•	 Leverkost NL: leverkost indien leveradres in Nederland ligt

•	 Levermethode: keuze van de school waar boeken geleverd worden

- Thuis 

- Thuis en naleveringen op school

- Op school

4.3.5 Publicatie

De beheerder moet de boekenlijsten in de beheermodule van InformatOnline publiceren alvorens ouders de 
boekenlijsten kunnen raadplegen of boeken kunnen bestellen. 

Daarvoor gebruik je de slider linksboven op de pagina Standaard Boekhandel > Boekenlijsten:
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5 Boeken bestellen

5.1 Procesverloop Bulk

Ouders gaan als volgt te werk om boeken te bestellen wanneer de school de boeken gegroepeerd (= in bulk) 
bestelt bij Standaard Boekhandel en dus geen gebruik maakt van de pakketservice:

1. De ouder kiest een kind uit het keuzemenu en opent het menu Standaard Boekhandel. 
De studierichtingen uit het instellingsnummer waar het kind is ingeschreven, worden geladen:

 

 Opm. Plaatst de ouder nog een bestelling voor een ander kind in dezelfde school, dan is het belangrijk 
om eerst het andere kind te kiezen.

2. De ouder kiest de studierichting die het kind in het volgende schooljaar zal volgen. 
De overeenkomstige boekenlijst wordt geladen:
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3. Ouders vinken de boeken van hun keuze aan:

   

   Enkele beperkingen:

	 •	 Een bestelling kan slechts boeken uit 1 studierichting bevatten.

•	 Wanneer meerdere types worden aangeboden (Nieuw of Huur), kan slechts één van beide 
worden gekozen binnen een bestelling.

4. Ouders openen de winkelwagen en bevestigen de bestelling:
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5. De ingestelde melding bij Leveringsinfo wordt getoond: 

   

6. Wanneer de ouder bevestigt, is de bestelling bewaard en wordt een bevestiging per e-mail naar de 
ouder gestuurd:

   

Bij bulk hoeft de bestelling niet vooraf online betaald te worden.  
De school kan zich baseren op de bestelde aantallen om verder het nodige te doen.
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5.2 Procesverloop Pakketservice

Wanneer de school de pakketservice van Standaard Boekhandel gebruikt (PKS = Actief), gaan ouders als volgt 
te werk om boeken te bestellen:

1. Volg stap 1 t.e.m. 4 zoals beschreven voor bulk om de boeken te bestellen.

2. Na het bevestigen van de inhoud van de winkelwagen, verschijnen de leverings- en 
facturatiegegevens. Dit is het domicilie- en facturatieadres van de leerling uit de 
leerlingenadministratie van Informat:

 

3. De ouder past zonodig de adresgegevens aan, en verklaart zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden 
en de gegevensuitwisseling met Standaard Boekhandel:

 

4. De ouder klikt nu op Afrekenen om de bestelling af te ronden. 
Hiervoor wordt de ouder naar de betaalpagina’s van Mollie gestuurd.  
Na betaling keert de ouder terug naar het ouderportaal. 
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5. Na een succesvolle betaling wordt de bestelling automatisch naar Standaard Boekhandel gestuurd. 
Standaard Boekhandel stuurt een bevestiging per e-mail en verzorgt de verdere afhandeling. 

   

6. De status kan elke ouder volgen via de statuspagina van Standaard Boekhandel die vanuit het detail 
van de bestelling in InformatOnline geopend kan worden. Zie pagina 15.
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5.3 Besteloverzicht

Ouders kunnen via Standaard Boekhandel > Mijn Boekbestellingen hun bestellingen raadplegen:

Klik op een bestelling om het detail te raadplegen.  
Dit verschilt afh. van het type (bulk vs. pakketservice).

5.3.1 Bulk

Het detail van een bestelling ziet er als volgt uit:

Bij Bulk kan men binnen de bestelperiode een artikel met status Nieuw nog verwijderen. 
Eens de status Verwerkt is, kan het artikel niet meer verwijderd worden.
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5.3.2 Pakketservice

Het detail van een bestelling via pakketservice ziet er als volgt uit:
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De status geeft aan in hoeverre de betaling is voltooid en het versturen van de bestelling naar Standaard 
Boekhandel is gelukt:

Status Beschrijving

Nieuw Nieuwe bestelling, die nog niet werd betaald of doorgestuurd

Wachten op 
bevestiging

Het betalingsverzoek is nog in behandeling bij Mollie.  
De status zal automatisch worden aangepast na bevestiging door Mollie.

Niet betaald De betaling is mislukt of werd geannuleerd door de gebruiker. 
Probeer de betaling opnieuw of annuleer de bestelling:

Betaald Bestelling werd betaald maar kon nog niet naar Standaard Boekhandel gestuurd 
worden. Elk uur wordt dit opnieuw geprobeerd.

Verstuurd Bestelling werd betaald en is naar Standaard Boekhandel gestuurd. 
Er verschijnt een link naar de statuspagina van Standaard Boekhandel:

Geannuleerd Bestelling werd geannuleerd.

Via de link krijgt de gebruiker toegang tot de statuspagina van de bestelling bij Standaard Boekhandel. Een 
voorbeeld na bestelling:
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Een voorbeeld indien reeds enkele boeken werden uitgeleverd:
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6 Bestellingen opvolgen

6.1 Overzicht

In de beheermodule kan de school via Standaard Boekhandel de boekbestellingen opvolgen.  
Er is een aparte pagina voor de bestellingen via School (in bulk) en via Pakketservice. Standaard worden 
steeds de bestellingen van de huidige maand opgehaald, maar met de filters kan u dit makkelijk wijzigen.

6.1.1 Bestellingen (via School)

U krijgt de lijst met boeken te zien die zijn besteld. Indien een bestelling meerdere boeken omvat dan hebben 
die lijnen hetzelfde kenmerk.

U kunt deze gegevens exporteren naar MS Excel en aanrekenbestanden maken waarmee u via iRekeningen de 
gegevens op de schoolrekening kunt importeren (zie verder).
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6.1.1.1 Status
De volgende statussen worden gebruikt:

Status Beschrijving

Nieuw Artikel uit boekbestelling met het resp. kenmerk

Geannuleerd Boek werd verwijderd uit de bestelling (ouders: enkel mogelijk binnen de bestelperiode; 
school: zowel binnen als buiten bestelperiode mogelijk)

Verwerkt Bestelling/boek werd door de school verwerkt in aanrekenbestand (zie verder). 
Bestelling/boek kan niet meer verwijderd worden.

Levering
Voor elk besteld boek (ongeacht de Status) kan de school aanduiden of de levering heeft plaatsgevonden. De 
ouder ziet de leveringsstatus ook in zijn/haar bestelhistoriek.

Om voor meerdere boeken ineens de leveringsstatus aan te passen, selecteer je de bestellijnen en klik je op 
Wijzig levering:

Boeken/bestellijnen in de selectie met Leveringsstatus “Niet geleverd” worden “Geleverd”, en omgekeerd.

6.1.2 Bestellingen (via Pakketservice)

U krijgt de lijst met bestellingen te zien. Open de bestelling om de bestelde boeken te zien of exporteer naar 
MS Excel.
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De volgende statussen kunnen voorkomen:

Status Beschrijving

Nieuw Nieuwe bestelling, die nog niet werd betaald of doorgestuurd

Wachten op 
bevestiging

Het betalingsverzoek is nog in behandeling bij Mollie. De status zal automatisch 
worden aangepast na bevestiging door Mollie.

Niet betaald De betaling is mislukt of werd geannuleerd door de gebruiker. Probeer het opnieuw 
of annuleer de bestelling.

Betaald Bestelling werd betaald maar kon nog niet naar Standaard Boekhandel gestuurd 
worden. Elk uur wordt dit opnieuw geprobeerd.

Verstuurd Bestelling werd betaald en is naar Standaard Boekhandel gestuurd

Geannuleerd Bestelling werd geannuleerd.a

6.2 Exporteren

Wil je de gegevens delen met anderen of een overzicht van de bestelde aantallen krijgen, exporteer dan de 
selectie naar Excel. Via Exporteren (xls) worden de bestellingen die overeenstemmen met de ingestelde filters 
naar MS Excel geëxporteerd.

6.2.1 Bulk

Het eerste tabblad in de export bevat de lijst met bestellingen. Op het tweede tabblad vind je een handig 
overzicht (draaitabel) van de bestelde aantallen per boek/ISBN:

6.2.2 Pakketservice

Bij pakketservice krijgt u een lijst van de bestellingen te zien, incl. de boeken per bestelling:
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6.3 Boeken toevoegen/verwijderen

De school kan in de beheermodule geen boeken bestellen in naam van de leerlingen. Dit kan enkel via het 
ouderportaal. Ga in de beheermodule naar Mijn school > Leerlingen > Meld aan om als beheerder aan te 
melden in het ouderportaal voor een bepaalde leerling.

Als school kan je wel boeken (enkel status Nieuw) verwijderen in de beheermodule (ook als de bestelperiode 
reeds is afgelopen). Hiervoor filter je de lijst, vink dan de checkboxen aan en klik op Boeken verwijderen:

Zowel de ouder als de beheerder ontvangen hiervan een bevestiging.
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7 Bestellingen aanrekenen
Bij gegroepeerde of zgn. “bulkbestellingen” door een school bij Standaard Boekhandel kunnen de kosten voor 
de boeken aangerekend worden via de schoolrekening. Om het totaalbedrag van de boekbestellingen op de 
schoolrekening te zetten, kunnen de gegevens via aanrekenbestanden worden overgezet naar iRekeningen.

Het proces verloopt als volgt:

7.1 Exporteren uit InformatOnline

Ga als volgt te werk om de boekbestellingen te exporteren uit InformatOnline:

1. Stel de filters in zodat de lijst de bestellingen bevat die je wilt aanrekenen.

 

 Opm. De aanrekenbestanden tellen enkel lijnen met status “Nieuw”.

2. Doe een controle door eerst te exporteren naar MS Excel.

3. Ben je zeker, klik dan op Maak aanrekenbestanden. 
Het volgende venster verschijnt:
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4. Klik op Ja om de status van de bestellijnen op Verwerkt te zetten.  
Zo worden de lijnen bij een volgende export niet opnieuw meegeteld (en vermijd je het risico van 
dubbel aanrekenen).

5. Er wordt een zip-bestand gedownload dat één of meerdere aanrekenbestanden bevat:

 

 Opm. Het zip-bestand bevat voor elk boektype een apart aanrekenbestand. Zo kan je de bedragen 
voor nieuw, huur, waarborg of tweedehands apart vermelden op de schoolrekening.

 Het bestand bevat voor elke leerling het resp. totaalbedrag:

 

7.2 Importeren in iRekeningen

Ga als volgt te werk om de bestanden in iRekeningen te importeren:

1. Ga in iRekeningen naar het menu Import/Export en kies “Ouderportaal”.

2. Kies een Hoofdrubriek en het artikel (bv. nieuwe boeken).

3. Klik op Importeren en kies het aanrekenbestand.

Opm. In de aanrekenbestanden wordt een komma gebruikt als scheidingsteken voor decimalen. Om de 
aanrekenbestanden te kunnen inlezen moet in de regional settings als scheidingsteken ook een komma 
ingesteld zijn. Ga naar Configuratiescherm > Wijzig datum, tijd en nummerformaten > Kies Bijkomende 
instellingen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht op onze supportsite (http://helpdesk.informat.be). 
Heeft u bijkomende vragen, dan kan u die stellen via info@informat.be 

http://helpdesk.informat.be
mailto:info%40informat.be%20?subject=

	1	Inleiding
	2	Hoe werkt het?
	2.1	Procesverloop Bulk
	2.2	Procesverloop Pakketservice

	3	Instellingen
	4 Boekenlijsten
	4.1	Overzicht
	4.2	SBS
	4.3	Beheermodule

	5	Boeken bestellen
	5.1	Procesverloop Bulk
	5.2	Procesverloop Pakketservice
	5.3	Besteloverzicht

	6	Bestellingen opvolgen
	6.1	Overzicht
	6.2 Exporteren
	6.3	Boeken toevoegen/verwijderen

	7	Bestellingen aanrekenen
	7.1	Exporteren uit InformatOnline
	7.2	Importeren in iRekeningen




