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MedioEurope-website   Versie 17/10/2019 
De website van MedioEurope ww.medioeurope.com is dé collectievormingstool voor onze 

bibliotheekklanten. Op de website kan de klant de catalogus raadplegen, prijzen, levertermijnen en 

productinfo consulteren, verlanglijstjes maken, bestellingen plaatsen en opvolgen. 

Bovendien is uw account op de website een handige plaats om al uw administratie op te volgen en 

levernota’s en facturen te downloaden. 

 

1. STRUCTUUR 
 

Onze website bestaat uit 6 aparte ‘hoofdpagina’s: 

 

 
 

• homepage: van hieruit kan u algemene opzoekingen lanceren. Zoekt u bijvoorbeeld op 

‘Jamie Oliver’ dan vindt u zowel zijn Nederlandstalige als Engelstalige boeken als zijn dvd’s 

• Boeken 

• Engelstalige boeken 

• Strips 

• DVD & blu-ray (& games) 

• CD & LP 

• Materialen 
 

U kan steeds switchen tussen de verschillende sites via het venster ‘Alle shops’ 
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2. ZOEKEN IN ONS AANBOD 
 

• Klik op ‘Inloggen’. Hier vult u uw login en wachtwoord in. Deze kan u aanvragen 

via info@medioeurope.com 
 

 
 

• Wilt u een nieuw wachtwoord aanvragen of bent u uw wachtwoord vergeten, dan 

klikt u op ‘Wachtwoord vergeten’. Van zodra u ben ingelogd kan u alle selecties 

raadplegen op onze website. 

• Vul uw zoekterm in in de zoekbalk. U krijgt meteen ook enkele suggesties. 

 

 

U kan zoeken op de homepage en krijgt dan alle zoekresultaten voor uw zoekterm (boeken, dvd’s, 

cd’s, strips,…). Als u specifiek wilt zoeken binnen een bepaalde productgroep, dan gaat u naar de 

specifieke productshop: de boekensite, de dvd-site, de stripsite,… Zo krijgt u geen overbodige 

resultaten. 

 

U kan zoeken op titel of een deel van de titel, ISBN-nummer of auteur 

• Indien nodig, verfijn uw zoekopdracht aan de hand van de filters in de 

rechterkolom op de pagina. Hier kan u verder verfijnen op auteur, uitvoering, acteur, 

regisseur, prijs,… 

 

NIEUW 
- U kan filteren op ‘Zit reeds in uw collectie’ / ‘Nog niet in collectie’ 

- U kan filteren op rating: AAA, AA, A, B, C 

- U kan filteren op ‘Nieuw’ / ‘Heraanbieding’ 

- U kan filteren op ‘Volwassenen’ / ‘Jeugd’ / ‘Fictie’ / ‘Non-fictie’ 
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• Sorteer uw selectie 
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• Zoek verder op de productgegevens 

In de fiche die bij een artikel hoort, kan u verder klikken op auteur, uitvoering, acteur, regisseur, 

prijs, thema, trefwoord,… 

 

 
 

• ‘Zit reeds in uw collectie' 

Wanneer u een product reeds heeft besteld, ziet u het icoon en de melding ‘Bevindt zich reeds in 

uw collectie’. U kan boeken die u reeds besteld heeft uit uw zoekresultaat filteren. 
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NIEUW U kan per boek (waar beschikbaar) de achterflap en een leesfragment downloaden 

 

 
 

3. WWW.MEDIOEUROPE.COM ALS COLLECTIEVORMINGSINSTRUMENT 
 

Op zoek naar de populairste titels van het moment? Bij elke shop voorzien wij voor onze klanten 

selectielijsten met recente bestsellers. Opgelet: deze zijn enkel zichtbaar voor ingelogde klanten. 

Op de boekensite zijn dit de kwartaalsprinterlijst en de wekelijkse sprinterupdatelijsten. U kan 

steeds de huidige en vorige lijsten consulteren. 

 

Voor DVD en CD zijn dit de digitale zichtzendingen  
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4. UW GEGEVENS RAADPLEGEN 
 

Onderaan de pagina kan u steeds doorklikken naar uw persoonlijke gegevens. 

 

 
 

5. EEN VERLANGLIJSTJE AANMAKEN 

 

U kan elk product toevoegen aan een persoonlijk verlanglijstje. 
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U kan meerdere verlanglijstjes aanmaken. Ga daarvoor onderaan de pagina Uw account & 

verlanglijstjes 

 

 
 

U kan vanuit het scherm ‘Mijn verlanglijstje’ lijstjes toevoegen, verwijderen en bekijken 

 

 
U kan vanuit uw verlanglijstjes producten verplaatsen naar uw winkelmandje, zowel één voor één 

als alles 
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6. BESTELLINGEN PLAATSEN 
 

• Zorg dat u altijd ingelogd bent voor u producten in uw winkelmandje of verlanglijstje 

plaatst! 
• De gewenste artikelen worden in uw winkelmandje geplaatst zodra u op “In winkelwagen” 

heeft geklikt 
• Alles selecteren op pagina / alles deselecteren 
• Consulteer uw boodschappenmandje. U vindt dit terug in de rechterbovenhoek van het 

scherm. U vindt alle prijzen terug, net als uw korting en de nettoprijs per artikel. U kan 

meerdere exemplaren van een product kopen of een product uit uw winkelwagen 

verwijderen. Uw producten staan alfabetisch gerangschikt.  

• NIEUW u kan per bestellijn een opmerking plaatsen. Opgelet: dit is enkel voor uw eigen 

administratie en wordt niet door onze backoffice gelezen. Deze mag maximaal 30 karakters 

bevatten. 
 

 

• Rond uw bestelling af  

Bij het afronden van uw bestelling kan u meteen aanduiden welke verwerking u wenst voor uw 

materialen.  

 



medioeurope   Techspec 

 

 31 oktober 2019                        Documentatiegids Website rev 191017   p.9/10 

MedioEurope, Egate2c en Proxis.com, member of the Medio sprl group  

Leuvensesteenweg 286    B-3190 Boortmeerbeek    t.+32.15.51.41.10    f. +32 15.51.41.95    BE.0.457.645.406 

 
 

Vanaf dan verloopt alles automatisch zodat de materialen geleverd worden met de verwerking van 

uw voorkeur. U geeft aan op welk budget deze materialen mogen aangerekend worden en op welk 

budget de verwerkingskosten van deze materialen 

Duid u voor boeken en verwerkingskosten hetzelfde budget aan, dan staan deze ook op dezelfde 

factuur aangerekend. 
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• Voeg een bestelreferentie toe 

Wanneer u uw online order afrondt, vindt het vakje 'Uw bestelreferentie' terug. Hier geeft u indien 

gewenst een  referentie in.  

Daarna kan u het order verder afronden. U zal deze bestelreferentie terugvinden op uw 

leveringsbon en op uw facturen. Indien er meerdere orders op een leveringsbon gegroepeerd staan, 

vindt u steeds de juiste bestelreferentie bij het specifieke order. 

 

• vorige bestellingen zijn te consulteren.  
 

U klikt onderaan op de pagina op ‘bestellingen’. Binnen uw orderhistoriek kan u zoeken op product, 

besteldatum (van – tot), persoon die de bestelling heeft geplaatst (voor bestellingen die geplaatst 

zijn op de nieuwe site) en bestelnummer.  

NIEUW: u kan filteren op SSO of alle orders die geen SSO zijn. 

 

7. ADMINISTRATIE OPVOLGEN 
 
U kan onderaan op de pagina klikken op ‘Facturen, budgetten en emailopties’ 

U heeft dan de keuze tussen: 

• Facturen: consulteren en downloaden van uw facturen 

• Te factureren: consulteren van artikelen die wel al geleverd zijn maar nog niet gefactureerd 

• Leveringsnota’s: u kan hier uw levernota’s selecteren en downloaden 

• NIEUW Te leveren: een overzicht van al uw nog openstaande bestellingen 
• Budgetten: een overzicht van al uw budgetten 

• Emailopties: hier kan u aanduiden welke emails u wenst te ontvangen. 

• NIEUW wenst u met uw emailadres en login kunnen bestellen en consulteren 

voor meerdere bibliotheken of meerdere bibliotheekafdelingen? Neem dan 

contact op met onze backoffice. 


