Manual
Jupiler APP

Welkom bij de
handleiding van de
Jupiler app.
Ontdek hier de 10
stappen die uw
zaak naar het
digitale tijdperk
zullen leiden!

ABInbevmenu.be
Contact
Menu

1. Connecteer met ABInbevmenu.be
Stap 1: Ga naar de website Abinbevmenu.be (zonder www. voor de website)
Op deze website kan u alle informatie invullen die uw klanten zullen zien in de Jupiler app.

1. Kies uw taal.

2. Accepteer de voorwaarden.

1. Connecteer met ABInbevmenu.be
Stap 2: Inloggen / Registreren
Indien u al beschikt over een account,
vul uw e-mailadres & paswoord in.

Indien u niet beschikt over een account,
Kan u zich hier inschrijven

1. Connecteer met ABInbevmenu.be
Stap 3: Mijn Zaak

1. Gelieve te klikken op «Ga naar mijn zaak».

4. Een mail is gestuurd naar je e-mailadres. Deze mail dient als
verificatie om je zaak toe te voegen aan uw account. Check zeker je
SPAM folder.

2. Indien uw zaak nog niet is weergegeven onder « mijn zaken ». Gelieve te
klikken op « Voeg zaak toe ».

3. Gelieve in de zoek balk de naam van uw zaak in te vullen. Indien uw zaak
verschijnt op het scherm, klik op de link “Voeg zaak toe”.

2. Contactgegevens
1

Wanneer u de mail heeft ontvangen en op de link heeft geklikt.
Keert u terug naar uw account “Mijn zaken”. Waar uw zaak zal
verschijnen. Gelieve op uw zaak te klikken.

Lokaliseer uw zaak via Google Maps om ervoor te zorgen dat
deze op de kaart in de app verschijnt.

Op de sectie ‘Contact’ heeft u de mogelijkheid om uw
contactgevens in te vullen of aan te passen. Dit is noodzakelijk
zodat de klanten u kunnen vinden in de pub finder.
Om terugbetalingen van de promoties te garanderen:
Voeg uw IBAM nummer (bankrekening) + BIC (zal automatisch
toegevoegd worden) -> Beschikbaar vanaf 12 april
Wanneer je op ‘bewaar’ klikt wijzigt deze ook in de app.

3. Stoelen

Onder de categorie “Stoelen” kan je de
indeling van je café overzichtelijk
weergeven. Gelieve op de link “Voeg sectie
toe” te klikken.
Belangrijk is dat zowel de secties als de
tafelnummers duidelijk zijn voor de
consument en het personeel. Zo weet het
personeel waar hij/zij de bestelling naar
toe moet brengen.

Vanaf op “Bewaar” wordt geklikt wordt
het aangepast in de app.

4. MENU - Categorieën
1

• In de menu sectie kan je
categorieën en producten naar
wens toevoegen.
• Een aantal categorieën zijn door ons al
opgeladen maar je kan ook uw eigen
categorieën toevoegen.
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• De volgorde van categorieën kan
gewijzigd worden, wel staat het vast
dat de eerste drie de volgende zijn:
• Bieren op vat
• Bieren op fles
• Combo-deals (indien beschikbaar)

• De categorieën die u zou toevoegen
zullen onderaan beschikbaar zijn.

4. MENU - Producten
•

Producten worden toegevoegd door op ‘+’ te
kliken & daarna “Voeg product toe” te klikken

1
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•

•

AB Inbev producten en de meest voorkomende andere
producten zullen aanwezig zijn en kunnen toegevoegd
worden.
Indien een bepaald product niet in delijst staan kan dit makkelijk
worden toegevoegd door op de knop “Nieuw product” tezetten.
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•

•

Elk product moet duidelijk zijn bij een bestelling dus elk product moet
duidelijk aangevuld worden
•
Bv: Leffe Blond/Bruin is FOUT
•
Bv: 2 producten toevoegen: Leffe Blond & Leffe Bruin is correct
•
Ook de verschillende maten zijn belangrijk (25cl versus 33cl)
U kan ook een foto toevoegen indien gewenst

4. MENU – Producten
•

Vanaf het moment dat het product is
toegevoegd kan je de prijs aangeven en ook
eventueel de volgorde wijzigen.
PS: AB InBev heeft geen toegang tot uw
prijzen

• Het is aan te raden om na elke sectie op
“Bewaar” te drukken onderaan. Zo wordt de
menu opgeslagen en verliest u deze niet als u
per ongeluk fout klikt.
• Afbeeldingen en beschrijvingen zijn vooraf
ingevuld voor AB Inbev-producten, maar niet
voor anderen.
• Bij het maken van een nieuw product:
1. Geef de naam van het product
2. Geef een beschrijving
3. Upload een foto van het product

5. Betalingsmethoden
Momenteel zijn er 3 betalingsmethoden mogelijk:

1.

Betaal in de bar
• Betaal zoals je anders zou doen met cash of
kaart
2. Betaal via Payconiq
• Rechtstreeks connectie via Payconiq
• hier moet de POC zijn Payconiq API Key
ingeven
• Laagste transactie kost in België: 0,06 cent
ipv 0,2 cent.
Geïnteresseerd? Bezoek www.ikwilpayconiq.be
in of stuur een mail naar: info@payconiq.be
3. Starnet
• Specifiek voor grotere locaties
Je kan één of meerdere van de deze opties kiezen.
Indien je meerdere opties kiest kan de klant ook
kiezen welke hij/zij wilt gebruiken.

6. Kassasystemen

U kan klikken op de bijgevoegde knop om
een connectie te maken met uw
Lightspeed account.

7. Promoties (Beschikbaar vanaf 12 april 2021)
1. Kies de promotie die u wil activeren
2. Activeer de promotie door te drukken op de
knop bovenaan.
3. Indien u uw bankgegevens niet hebt ingegeven
kan u dit doen in de sectie ‘contactgegevens’
4. Om de algemene voorwaarden te aanvaarden
klikt u op “openen en accepteer”, klik op het
vakje “ik accepteer de Algemene Voorwaarden”
& klik op “bevestig”.
5. Klik op “Wijzigingen opslaan”

7. Promoties (Beschikbaar vanaf 12 april 2021)
1. Kies de promotie die u wil activeren.
2. Activeer de promotie door op de knop
bovenaan te klikken.
3. Het status van de promo zal veranderen
naar “actief”
Belangrijk! U kan enkel producten
activeren als deze ook op uw menu
staan (zie sectie “menu”)
4. Klik op “Wijzigingen opslaan”

7. Promoties (Beschikbaar vanaf 12 april 2021)

• Vanaf de heropening kunnen uw klanten genieten van een 2+1 Jupiler/Stella Artois/Diekirch/Ginette op vat
• Deze actie zal 2 weken duren vanaf de eerst dag van de heropening van de HoReCa in België
• Elke consument kan gedurende deze 2 weken maximaal éénmaal per dag & in elke deelnemende zaak, vanaf de
heropening genieten van een 2+1
• De gratis consumptie zal AB-Inbev vergoeden aan jullie consumentenprijs, maximaal 3 maanden na de actie
• De terugbetaling zal gebeuren op uw bankrekeningnummer die u heeft ingegeven in de sectie ‘contact’
• Belangrijkste voor u als horeca-uitbaters is dat uw instellingen volledig in orde zijn op de website (abinbevmenu.be)
& dat u de promotie heeft aanvaard (mogelijk vanaf 12/04).

8. Bestellingen
•

U kan de bestellingen van uw klanten zien in de Jupiler app zelf of
via de sectie « Bestellingen »

•

De betaalde bestellingen via Payconiq verschijnen onmiddellijk als
bevestigd. De bestellingen die moeten worden betaald via cash of
bankcontant moeten manueel bevestigd worden.

•

Eenmaal de bestelling is geserveerd kan u de bestelling op
‘afgehandeld’ zetten

•

U kan ook al de bestellingen rechtstreeks op uw Jupiler app ontvangen indien u geconnecteerd
bent met op dezelfde account als deze op Abinbevmenu.be

•

Indien er een bestelling binnen komt moet u deze bevestigen bij betaling. De Payconiq
bestellingen worden automatisch bevestigd.

•

Eénmaal de bestelling is geserveerd kan u de app sluiten.

9. Gebruikers

U kan uw personeel inschrijven in de sectie « Gebruikers ».
1. Geef het emailadres van uw werknemer in bij « email »
2. Selecteer het type van gebruiker:
• Barman: Toegang tot de bestellingen via de app
• Eigenaar: Toegang tot de informatie van de zaak via abinbevmenu.be
3. Klik op « Gebruiker toevoegen » om een personeelslid toe te voegen

10. Activeren

Account activeren betekent dat je zaak zal verschijnen op de Jupiler app. Je hoeft alleen maar op het knopje tussen je
zaak en “activeer” klikken. Het icoontje kleurt groen als het geactiveerd is.

FAQ: De Jupiler app
Geeft het systeem een juiste
weergave van mijn totale
verkoop weer?

Is er geen integratie met de
(witte) kassa?

Dit is een Stella/Diekirch/Ginette café &
wij willen geen Jupiler app

AB-Inbev deelt de gegevens niet met derden buiten de ontwikkelaars. Vanuit een anti-trust oogpunt kan ABInbev alleen zichtbaarheid hebben op:
• Distributiegegevens van alle producten (geen prijzen)
• AB-Inbev bestelgegevens per categorie (pils, specialiteiten & niet-alcoholisch)
(Ps: We verwachten niet dat de verkoop van de Jupiler-app gelijk zal zijn aan de totale verkoop)
• Niet-AB-Inbev producten zijn niet apart te onderscheiden voor AB-Inbev, maar worden samen
gecategoriseerd als “andere dranken”.

Lightspeed is geïntegreerd in de Jupiler app. Daarnaast heeft elke zaak toegang tot zijn
bestellingen via het webportaal. Elke zaak kan aan het eind van de dag in één keer alle
verkopen downloaden en deze gegevens in het POS laden, dit is wettelijk in orde.

De Jupiler app is ook geconnecteerd met alles omtrent de Jupiler Pro League, vandaar de
sterkere branding naar Jupiler toe. Desalniettemin hebben alle café’s toegang tot compleet
dezelfde functionaliteiten & voordelen zoals een Jupiler POC.

FAQ: 2+1 Promotie

Staat er een maximum
aantal promotie op per
consument?

Elke consument kan één maal per dag genieten van de 2+1 voor de looptijd (2 weken) van de promotie.
Hij kan dit wel in meerder zaken doen op diezelfde dag.

Tot wanneer geldt de actie?

De actie zal gelden vanaf de heropening van de horeca & dit voor 2 weken.

Wat is de terugbetaaltermijn?

Deze zal maximaal 3 maanden duren na de afloop van de actie

FAQ

Indien je nog vragen hebt, verwijzen we je graag door naar je CX-agent die je
kan bereiken op 02/200.60.50 of u kan ook een mail sturen naar
cx.horeca@ab-inbev.com.
Met vriendelijke groeten,
Het AB InBev team

