
Handleiding PhonoCat / MediaCatalog website                               maart 2011 V01 
 
Een uitgebreide handleiding bij de website is er niet, we volstaan met enkele tips. 
  
U kunt op 2 manieren in de catalogus zoeken: SNELZOEKEN of GEDETAILLEERD 
ZOEKEN. We beginnen met het eerste, zie onderstaand plaatje. 
 

 
 
Voor GEDETAILLEERD ZOEKEN vult u één of meerdere zoekgegevens in, in de 
afzonderlijke ‘zoekvelden’. Zie hieronder. 
 

 

Vul voor GEDETAILLEERD ZOEKEN  
één of meerdere zoekgegevens in. Er 
wordt dan gezocht naar producten die 
aan ALLE ingevoerde zoekcriteria 
voldoen. In dit geval leverbare CD’s 
van guus. 

SNELZOEKEN kan 
op barcode, artiest, 
titel etc. en op 
combinaties van deze 
gegevens. Vul de 
zoekgegevens hier in 
en klik daarna op 
ZOEK. 

Hier staan de 
resultaten. De CD’s 
van Arie Ribbens en 
Various komen in de 
resultaatlijst omdat één 
van de tracks van deze 
CD’s het woord ‘guus’ 
bevat.  

Hier kunt u het 
SNELZOEKEN 
beperken. Probeer dit 
eens uit. U kunt dan 
bijv. alléén in de tracks 
zoeken. 



 
 

 

 
 

Door op één van de 
resultaatregels te 
klikken verschijnt 
uitgebreider informatie 
over dat product. 

Klik op een regel 
en de MP3 wordt 
afgespeeld 

Via Windows 
Media player 
afspelen 

MP3 afspelen 

Plaats de cursor op de 
cover en de achterzijde 
wordt zichtbaar 

U kunt de resultaatregels sorteren. Klik daarvoor op één van de hier 
aangeduide sorteermogelijkheden. 
 



 
Bestellen 
 
Door op de BESTELLEN knop te klikken plaatst u een orderregel in uw 
‘winkelwagen’. Dat wordt hieronder getoond. De orderregel blijft in uw winkelwagen 
totdat u besluit deze te versturen naar Phononet (of tot u de orderregel zelf weer 
verwijdert). 
 
 

 
 
 
 
Nadat u een of meerdere producten in uw winkelwagen heeft geplaatst, ziet deze er 
bijv. uit zoals hieronder getoond. De orderregels zijn al gegroepeerd per leverancier.  
 

 
 
Als u de orderregels in de winkelwagen nu verder wil afwerken om tot een bestelling 
te komen klikt u op BESTELLING AFWERKEN.  Dat hoeft natuurlijk niet nu maar 
kan ook altijd in later stadium gebeuren. Uw orderregels blijven immers wachten in 
de winkelwagen tot u besluit wat er mee moet gebeuren. 
Ook de klik BESTELLING AFWERKEN is nog niet definitief, u moet daarna nog 
één stap zetten om de bestelling daadwerkelijk te verzenden naar Phononet.  

Voer een aantal in (standaard is al 1 ingevuld) en klik op 
de BESTELLEN knop.  

U kunt nu nog 
aantallen wijzigen. 

U kunt een orderregel verwijderen 
uit de winkelwagen door op het 
vuilnisbakje te klikken. 

De vakjes Opmerking en Actiecode 
hebben hier verder geen functie. 

 

U kunt een leverancier ‘afvinken’. 
Deze wordt dan in de volgstappen 
niet meegenomen met de bestelling 
en blijft in de winkelwagen 
wachten op betere tijden. 

 



 
Na BESTELLING AFWERKEN komt onderstaand scherm. U bent nu één klik 
verwijderd van de daadwerkelijke verzending van de bestelling.  
 

 
 
Na klikken op BESTELLING AFSLUITEN wordt de bestelling verstuurd naar 
Phononet. U ziet dan tenslotte nog de volgende bevestiging: 
 

 

U kunt zich nu nog bedenken door 
op Nieuwe Zoekopdracht of 
Winkelwagen te klikken, waarna u 
de bestelling alsnog kunt wijzigen. 

AFLEVERGEGEVENS 
hebben voor u (nog) geen 
betekenis en hoeven niet 
te worden ingevuld. 


