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WooCommerce WeFact plugin
Informatiesheet

Bedankt voor je interesse in onze WooCommerce 

WeFact plugin. Met het downloaden van dit 

whitepaper krijg je direct toegang tot alle 

informatie over onze plugin.

In dit whitepaper vind je de volgende informatie 

terug:

Features van de plugin
Prijs van de plugin + link om direct te bestellen
Voorbeeld documentatie
Veelgestelde vragen

Mocht je naar aanleiding van dit whitepapier 

nog vragen hebben? Dan kun je altijd een e-mail 

sturen naar info@tussendoor.nl of bellen naar 

058 -711 09 16.

Features van de plugin

De plugin beschikt over vele honderden features 

welke onmogelijk allemaal te benoemen zijn in 

dit document. Daarom vind je hieronder de meest 

belangrijke features van de plugin.

- De plugin maakt gebruik van API versie 2 van 

 WeFact en wordt door WeFact geadviseerd bij 

 gebruik van WooCommerce;

- De plugin werkt zowel met WeFact standaard 

 als WeFact hosting;

- De plugin verzendt facturen van 

 WooCommerce naar WeFact voor een 

 algemene uitstraling van je bedrijf en een 

 centrale administratie;

- De plugin ondersteunt facturen en 

 creditfacturen;

- De plugin controleert of een debiteur al bestaat 

 en plaatst facturen in dat geval onder de 

 bekende debiteur;

- De factuur kan op diverse statussen naar 

 WeFact worden verzonden, o.a. bij plaatsen 

 order,  betaling ontvangen, processing, etc. 

- Er kan gebruik gemaakt worden van een 

 algemene gast-debiteur voor bestellingen 

 zonder geregistreerde gebruikers;

- Het koppelen van artikelen / producten is 

 mogelijk op basis van SKU en omschrijving, 

 dit geeft een beter beeld bij inkomsten per 

 product(groep);

- Facturen kunnen worden verzonden via 

 WeFact en WooCommerce;

- Bulk en individuele import van (al bestaande) 

 orders is mogelijk naar WeFact;

- Shortcodes in orderarchief en orderdetail 

 pagina voor factuur opties.
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Prijs van de plugin

De plugin is verkrijgbaar o.b.v. een jaarlijks 

terugkerende licentie. op deze manier kunnen 

we de werking van de plugin garanderen en deze 

blijven voorzien van updates en nieuwe features. 

Denk hierbij o.a. aan API updates en de binnenkort 

te releasen webhooks van WeFact, maar ook zeker 

updates vanuit WooCommerce.

Prijs per jaar

Plugin licentie € 69,-

Voorbeeld documentatie

Hieronder vind je een selectie uit de handleiding 

van de WooCommerce WeFact plugin. Let op: dit 

is een willekeurige selectie uit onze handleiding. 

De handleiding zelf telt 14 secties. 

# E-mailinstellingen

Afhankelijk van de dienst / producten die je 

verkoopt en de betaalmodule die wordt gebruikt 

kun je er voor kiezen om een order-status aan te 

geven waarop de factuur verzonden moet worden. 

Daarnaast kun je aangeven of je wilt dat de factuur 

automatisch op zo’n moment wordt verzonden 

of dat je wilt dat alle facturen handmatig worden 

verstuurd. Let op: bij het handmatig versturen van 

facturen dien je bij elke order handmatig aan te 

geven dat de factuur verzonden moet worden.

Verstuur factuur
Bij deze optie kun je aangeven of je wilt dat facturen 

handmatig moeten worden verstuurd of dat je wilt 

dat dit automatisch gebeurd. Bij de handmatige 

optie dien je dus zelf de factuur te versturen. Dit 

kan vanuit de order aan de rechterbovenzijde. Je 

ziet hier de optie om de factuur te verzenden.

Gebruik factuur mail van
Bij deze optie kun je aangeven via welke mail je 

de factuur wilt verzenden. Wil je dat dit via de 

standaard mail gebeurt van WooCommerce - dus 

bij bijvoorbeeld het orderoverzicht - of via WeFact. 

Vanuit uniformiteit is het raadzaam om hier de 

WooCommerce mail voor te gebruiken, immers 

worden alle order-mails via WooCommerce 

verzonden.
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“ Briljant is deze plugin, ben blij dat je de facturen nu handmatig kan versturen.

Bekijk al onze klantervaringen

Tussendoor.nl - Celsiusweg 2 - 8912AN  Leeuwarden - 058 711 09 16 - info@tussendoor.nl

Direct bestellen?
klik hier!

# Stuur factuur met email
Je kunt bij deze optie aangeven bij welke 

orderstatus de factuur verzonden moet worden. 

Vaak zie je bij webwinkels dat dit gebeurt zodra een 

order is afgerond. Men ontvangt op dat moment 

een factuur, zodat de webwinkel eigenaar weet 

dat een order succesvol is en dus ook de factuur 

met BTW bijdrage in WeFact zichtbaar is.

# Factuurnummering

Binnen de opties van de factuurnummering kun 

je aangeven of je de nummering van WeFact of 

WooCommerce wilt aanhouden. Hierin wordt 

geadviseerd om te kiezen voor een uniforme 

nummering vanuit WeFact, om op deze manier 

de centrale facturering op orde - en oplopend - te 

houden.

Ordernummer op factuur
Qua administratie en het zoeken van een order 

op basis van een WeFact factuur kan het handig 

zijn om het ordernummer van WooCommerce te 

vermelden op een factuur. Dit is optioneel en niet 

verplicht en via deze optie in te stellen

Factuurnummer opmaak
Via deze optie kun je aangeven of de 

factuurnummering van WooCommerce of 

WeFact gehandhaafd moet worden. Zoals 

hierboven aangegeven is het raadzaam om 

WeFact hier te gebruiken.

Veelgestelde vragen

Kan ik producten uit WeFact in Woocommerce 
zetten?
- Dat kan helaas niet. WeFact heeft geen uitgaande
 API, het werkt dus enkel vanuit WooCommerce 
 naar WeFact (orders / facturen / debiteuren)

Worden facturen gekoppeld aan al bestaande 
debiteuren?
- Ja. Er wordt gecontroleerd op e-mailadres. 
 Zodra die bekend is worden facturen onder die 
 debiteur geplaatst. 

Kan ik meerdere huisstijlen kiezen die ik gebruik in 
WeFact?
- Dat kan helaas (nog) niet. Dit staat wel op de 

 roadmap.
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