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Reseller Portaal handleiding 

 

Om u als reseller zelf de mogelijkheid te geven om klanten aan te melden hebben wij een 

reseller gedeelte in het portaal van VDB Groep. In deze handleiding verklaren wij de 

mogelijkheden van de portaal. U kunt de portaal vinden op: https://portal.vdbdiensten.nl 

 

Dashboard 

 

 

Het dashboard geeft u een overzicht van de belangrijkste informatie binnen uw account, zo 

kunt u hier uw gegevens wijzigen, een overzicht opvragen van recente telefoongesprekken 

en deze kunt u vervolgens weer in detail bekijken per maand. Ook vindt u hier een overzicht 

van eventueel uw openstaande facturen en eventuele tickets. 

Tevens kunt u op elke gewenste pagina, rechts boven in de hoek uzelf afmelden zodat 

ongenode gasten uw account niet kunnen betreden. 

Tevens vindt u als reseller een extra kop met reseller klanten, dit geeft het aantal klanten 

weer welke door u zijn geregistreerd. 

  



 

2 

VDB Groep    Vlakdissel 9    1648 HJ    De Goorn          Handleiding portaal V1.0 

Mijn Klanten 

 
 

Binnen de pagina “Mijn klanten” vindt u een overzicht van de klanten welke u heeft 

geregistreerd of welke onder uw account zijn ondergebracht. In dit overzicht heeft u de 

mogelijkheid om de facturen van de klanten te bekijken en om de inlog gegevens van de 

klanten portaal te versturen per email. Tevens kunt u met de knop onder aan de pagina 

“Nieuwe klant” een nieuwe klant aanmaken. 
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Nieuwe klant aanmaken 

 
 

Bij nieuwe klant heeft u de mogelijkheid om een nieuwe klant aan te maken, dit dient u te 

doen voor dat u een nieuwe offert / contract aan kunt maken. U dient alle velden die 

verplicht zijn in te vullen en het liefst alle velden. 
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Klant contracten 

 

 

De pagina “Klant contracten” bevat alle contracten en offertes die er aangemaakt zijn. Door 

gebruik te maken van de filter kunt u een keuze maken tussen nieuw, in behandeling en 

afgehandeld. Tevens kunt u hier het contract per PDF openen en eventueel kunt u het 

contract nog aanpassen door op het pennetje te klikken. 
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Nieuw Contract 

 

Als reseller van VoIP Mobiel kunt u zelf offertes en contracten aanmaken, wanneer u naar de 

pagina contract gaat dient u eerst een klant op te zoeken wanneer u de klant aanklikt kunt u 

beginnen met de offerte op te stellen. 

Inhoudelijk gaan we hier niet op in, wanneer u reseller bent krijgt u van ons uitleg 

betreffende de offerte module. 
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Facturen 

 
In de portaal heeft u de mogelijkheid om uw facturen terug te vinden, tevens kunt u deze 

facturen bekijken, afdrukken en naar uzelf toe mailen. Verder kunt u zien of de factuur wel 

of niet is voldaan. 

Tickets 

 
Binnen de portaal heeft u de mogelijkheid om tickets in te dienen, deze tickets zijn makkelijk 

voor ons om het beheer richting u zo duidelijk en makkelijk mogelijk te houden. De ticket zijn 

niet verplicht maar het is wel makkelijk. 


