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1. Instellingen
Om gebruik te maken van ViaBOVAG dient deze eerst geactiveerd te worden door Wilmar, het
verzoek hiervoor kunt u sturen naar: Info@wilmarinfo.nl
Als u de melding krijgt dat de koppeling geactiveerd is voor u dient u in Wilmar naar de instellingen te
navigeren. (Het tabblad administratie en vervolgens de knop instellingen)
Dan kunt u tussen de instellingen zoeken naar ViaBOVAG, deze is te vinden onder de
webshopkoppelingen of direct door deze in het invulveld in te geven.

Als u ViaBOVAG selecteert kunt u deze activeren met meerdere opties, deze zijn:
1. Nee, de koppeling is dan gedeactiveerd.
2. Ja, voeg tweewielers standaard toe. (Dit betreft nieuwe en gebruikte tweewielers op het
moment van toevoegen aan het systeem.
3. Ja, voeg alleen nieuwe tweewielers standaard toe. (Met deze optie worden alleen nieuwe
fietsen geautomatiseerd toegevoegd aan ViaBOVAG)
4. Ja, voeg alleen gebruikte tweewielers standaard toe. (Met deze optie worden alleen
gebruikte fietsen geautomatiseerd toegevoegd aan ViaBOVAG)
5. Ja, maar voeg tweewielers niet standaard toe. (Hiermee dient u zelf per fiets in te stellen of
deze getoond moet worden op ViaBOVAG)
Als u de gewenste optie heeft geselecteerd klikt u op wijzigingen opslaan.
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2. Zelf fietsen toevoegen aan ViaBOVAG
Als u handmatig een fiets wilt toevoegen om deze te tonen op ViaBOVAG zoekt u de fiets in uw
voorraad op, dit kunt u doen door naar het tabblad Tweewielers te navigeren en hier vervolgen op
zoeken in onderhoud te klikken.
Het zoekvenster opent zich en hier kunt u dan diverse referentiepunten van de desbetreffende
tweewieler in geven om gericht te kunnen zoeken.

Als u de tweewieler heeft gevonden die u wilt gaan tonen, selecteert u deze en drukt u op de
bovenste balk op: Bewerk.

Navigeer tussen de tabs bij de tweewieler informatie naar de afbeelding om te controleren of
hier een foto van de fiets aanwezig is, deze afbeelding komt namelijk ook op ViaBOVAG te staan.
Vervolgens navigeert u bij de tweewieler informatie naar ViaBOVAG.
Hier ziet u dat de fiets momenteel nog niet getoond wordt, zet de functie tonen op ViaBOVAG op
JA en vul hier nu de diverse kenmerken van de tweewieler in. De verplichte velden worden met
een rood pijltje aangegeven, let hier ook op de juistheid van de gegevens, u verkoopt uw
tweewieler sneller als klanten gericht kunnen zoeken.
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Als alle kenmerken correct zijn ingevoerd kunt u op opslaan drukken in de bovenste balk, de fiets
zal dan op de website van ViaBOVAG getoond gaan worden.
(Binnen 5 tot 10 minuten.)
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