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EyeStore en Friederichs ZEN 

Bestelling via Friederichs ZEN 

 

Het bestellen van lenzen is nu mogelijk via de ZEN oplossing van Friederichs. Om hiervan gebruik te maken 

behoort u de volgende stappen uit te voeren. 

 

Het configureren van ZEN gegevens 

 

 

1. Open EyeStore en ga naar Instellingen, Bedrijf.  

2. Selecteer de naam van de opticien en open het tabblad Configuratie. 

 

 

  

3. Klik rechts beneden op de knop Wijzig.   

4. Vul rechts beneden bij ZEN Bestelling het ZEN debiteur nummer in welke u via Friederichs heeft 

ontvangen. 

 

  

 

5. Wilt u dat de verzending via pakket post en/of verzekerd gebeurd, vink dan de extra opties 

‘Verzekerd via pakketpost’ en/of ‘Verzending verzekerd’ aan. 

6. Druk op Opslaan.  

 

Lenzen koppelen 

 

Vervolgens koppelt u de lenzen in uw systeem aan de lens catalogus van ZEN. Dit koppelen is een 

eenmalige actie die voor elke afzonderlijke lens die u via ZEN wilt bestellen uitgevoerd dient te worden. 

 

7. In Eyestore klikt u op Artikelbeheer, Lenzen.  

8. Open een artikelkaart van een lens die u wilt koppelen aan het artikel van Friederichs. 
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EyeStore en Friederichs ZEN 

9. Klik rechts beneden in het scherm op Wijzig.  

10. Klik links beneden in het scherm op de knop koppelen. 

 

 

11. Zoek op basis van de omschrijving de betreffende lens op. 

12. Selecteer de lens door er 1 keer op te klikken. 

 

 

 

13. De lens in EyeStore is nu gekoppeld aan de lens van ZEN-Friederichs. 

14. Druk rechts beneden op de knop opslaan.  

 

Lenzen bestellen via ZEN 

 

Wanneer in de lens order bij de consument een lens is gekozen welke is gekoppeld aan een ZEN artikel, 

dan kan voor ZEN worden gekozen als bestel type. 

 

 

 

De order met bestel type ZEN vind u net als alle overige orders terug bij Bestellingen, Glas/Lens. 

 

 

 

De lenzen kunnen vervolgens in de Bestelpagina via ZEN worden besteld.  

 

 

 

  


