Hoe start ik met Merlin?
 Open Merlin Cliënt door dubbel te klikken op de snelkoppeling.

 Nu gaat u voor de eerste keer inloggen als manager. Dit doet u omdat u alleen e-vouchers
kunt verkopen met een verkoopaccount en dit account moet u eerst aanmaken binnen uw
manager account.
 Het wachtwoord dat u moet invullen heeft u via de mail ontvangen waarin uw account bij
Max Retail is bevestigd.

 NU bent u ingelogd met uw manager account.
 Ga naar manager functies
 Kies ‘Aanmaken gebruiker’

 Nu kunt u zelf een gebruikersnaam aanmaken voor uw verkoopaccount.
 Klik op ‘OK’

 U krijgt u een eenmalig wachtwoord toegewezen. Onthoud dit wachtwoord goed, schrijf het
desnoods op.
 Klik op ‘OK’

 Nu komt u in een configuratiescherm om uw persoonlijke instellingen te kiezen.
 Wij raden aan om uzelf alle rechten te geven door alle vakjes aan te vinken (Let op dat u de
mapjes open klapt).
 Wij raden aan om de automatische log uit tijd op 600 minuten te zetten. Dit zorgt ervoor dat
u niet telkens automatisch wordt uitgelogd.
 Wij raden aan om ‘automatisch uitloggen na afronden actie’ uit te vinken. Dit zorgt er voor
dat u niet telkens wordt uitgelogd na een afgeronde actie.
 Klik op ‘OK’

Verklaring van de functies:
Verkoop: Mogelijkheid e-vouchers te verkopen.
Prijslijst: Prijslijst zonder de inkoopprijzen.
Prijslijst met inkoopwaardes: Prijslijst met de inkoopprijzen.
Verkoop overzicht: Overzichten van alle verkopen in verschillende periodes.
Facturen opvragen: Facturen ontvangt u via de mail, maar staan ook in dit overzicht.
Opzoeken verkochte code: Alle verkochte codes kunnen hier opnieuw afgedrukt worden.
Gereserveerde aantallen: In dit overzicht ziet u uw huidige voorraad e-Vouchers die de ‘Manager’
ingekocht heeft (alleen wanneer dit van toepassing is).
Ophogen krediet (IDEAL): Hiermee kunt u saldo op uw account zetten.
Prijslijsten: Als uw klanten van Merlin gebruik maken kunt u voor uw klanten de prijslijst aanpassen.






Nu krijgt u automatisch weer een inlogscherm te zien.
Nu gaat u inloggen met de gebruikersnaam die u heeft aangemaakt als verkoopaccount.
U moet eenmalig inloggen met het wachtwoord dat u eerder heeft ontvangen.
Hierna moet u een nieuw wachtwoord invullen.

 Vul uw nieuwe wachtwoord in. Let op: het wachtwoord moet minsten één hoofdletter en
minstens één cijfer bevatten. En het moet minstens vier karakters lang zijn.
 Wanneer u uw wachtwoord tweemaal heeft ingevuld dan drukt u op ‘OK’.
 U bent nu automatisch direct ingelogd met uw verkoopaccount.

Veel succes met de verkopen!

