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Order2Cash.
Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash.
Binnen het platform zijn diverse mogelijkheden om uw
facturen te bekijken. In deze handleiding maken wij u
wegwijs in het systeem.
Voordelen van Order2Cash
· Een compleet online archief van al uw documenten.
· Download en/of importeer uw facturen in
verschillende formaten.
· Bepaal zelf hoe u uw factuur (PDF en/of XML) in uw
inbox ontvangt.
· Verander het e-mailadres waarop u de facturen wilt
ontvangen.

Heeft u vragen over Order2Cash of het aanmaken
van een account? Wij staan u graag te woord!

Geen account.
Als u ervoor kiest om geen account aan te maken,
heeft u geen toegang tot de historie van de facturen. U
kunt alleen de nieuwste factuur opvragen via de
button ‘Bekijk factuur’ in uw e-mail. U komt dan
terecht op website van Order2Cash waar de meest
recente factuur te zien is.
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Persoonlijke online
omgeving.
Om toegang te krijgen tot de persoonlijke online
omgeving dient u zich te registreren. Registreren is
kosteloos en binnen 1 minuut heeft u een account
aangemaakt. Binnen 4 stappen is uw registratie
compleet:
1. Op het e-mailadres dat bij ons bekend is heeft u een
bericht ontvangen. Met deze email kunt u zich
registreren voor Order2Cash. Klik in de e-mail op de
button ‘Bekijk factuur’.

Inloggen.
Na registratie kunt u zich inloggen via deze link of via
de e-mail met ‘Bekijk factuur’. Wanneer u bent
ingelogd op het platform kunt u alle historische
facturen opvragen en uw persoonlijke instellingen
aanpassen.

Gebruikersnaam.
De gebruikersnaam is het opgegeven e-mailadres voor
de facturatie.

2. U komt op de website van Order2Cash. Klik in het
menu op de derde optie ‘Registreren’.

E-mail niet bekend.

3. Er komt een pop-up in uw scherm met een aantal
invulvelden. Vul de gegevens in om uw registratie
compleet te maken.

Als het e-mailadres niet bekend is, kan dit opgevraagd
worden bij Vision Car Lease. Het e-mailadres dat
gebruikt wordt voor inloggen op de portal is meestal
gelijk aan het e-mailadres waarop de ontvanger zijn
facturen ontvangt.

4. Klik op doorgaan en u heeft toegang tot de
database met alle facturen en alle voordelen van
Order2Cash.

Wachtwoord
vergeten.
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kan dit
opgevraagd worden via de ‘Wachtwoord vergeten’
optie op de inlogpagina onder de invoer velden.

E-mailadres wijzigen.
Het e-mailadres is te wijzigen via de
accountinstellingen:
1. Ga naar Account
2. Mijn Account
3. Account
4. E-mailadres wijzigen
Zodra het e-mailadres is gewijzigd, worden de
facturen verzonden naar dit e-mailadres. Ook voor het
inloggen gebruikt u het aangepaste e-mailadres. Geen
account? Geef het nieuwe e-mailadres door aan Vision
Car Lease en wij passen het aan.

Wachtwoord wijzigen.
U kunt het wachtwoord van uw account wijzigen via
de accountinstellingen:
1. Ga naar Account
2. Mijn Account
3. Account
4. E-mailadres wijzigen

Vragen?
Mochten er na het lezen van deze handleiding nog
vragen zijn met betrekking tot het gebruik van
Order2Cash vernemen wij deze uiteraard graag!
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0402089221 of via e-mail: info@visioncarlease.com

