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Pimm® in het kort

NPS +8

Uitstekende 

klantenservice: één

aanspreekpunt voor

alle vragen

Slimme facturatie- & 

goedkeuringsflow

Je favoriete lokale leveranciers 

onder één dak

Niets meer

voorschieten

Het juiste cadeau op het 

juiste moment:

bezorgd waar & wanneer 

jij wilt

http://gemeenterotterdam.pimmcadeaushop.nl



Waarom een centraal platform voor cadeaus?

Misschien denk je: "Ik loop in de pauze wel even naar mijn favoriete bloemist in plaats van dat ik online via Pimm® bestel. Dat is 
net zo snel geregeld en waarschijnlijk goedkoper, en dan declareer ik het wel." Toch werkt dat anders dan je waarschijnlijk 

denkt. Aan het 'even' naar de winkel lopen zijn namelijk hoge indirecte kosten (voor onder meer administratie en facturatie) 
voor je werkgever verbonden. De gemiddelde kosten voor het verwerken van declaraties en facturen in grote organisaties ligt 
tussen de 35,- en 95,- euro. Deze kosten komen bovenop de kosten van het bloemetje zelf, waardoor één boeketje voor een 

collega alles bij elkaar opgeteld snel 115,- euro kan kosten. Ai...

Eenvoudig kosten reduceren voor kleine uitgaven
Door via Pimm® je zakelijke bloemen, cadeaubonnen en andere geschenken te bestellen, help je jouw werkgever enorm veel 

kosten terug te dringen. Pimm® is namelijk meer dan een alleen een webshop in zakelijke cadeaus. Pimm® centraliseert de 
inkoop van zakelijke cadeaus door duizenden verschillende leveranciers (óók jouw favoriete lokale bloemist) onder te brengen in 
één platform. Dit zorgt voor een vermindering van het aantal crediteuren en declaraties. En daar wordt jouw werkgever heel blij 

van.

Gemak voor jou
Voor jou betekent dit gemak. Ontzettend veel gemak. Met Pimm® hoef je niks meer voor te schieten, hoef je de deur niet meer 

uit en heb je keuze uit een compleet assortiment van bloemen, cadeaubonnen, wijnen en andere geschenken van duizenden 
verschillende leveranciers. Bovendien wordt alles op kantoor of bij de ontvanger thuis bezorgd. Heb je vragen over je 

bestelling? Onze klantenservice helpt je graag en is jouw centrale aanspreekpunt voor alle verschillende leveranciers. Indien je
suggesties hebt voor uitbreiding van het assortiment, doen wij ons best deze voor je toe te voegen zodat écht al je favorieten 
onder één dak te vinden zijn. Als kers op de taart ontvangt de financiële afdeling van jouw organisatie facturen van nog maar

één crediteur. Zo kan alles tijdig en volgens de regels geadministreerd worden. En wordt geven nog leuker.

Automatische cadeauservices en andere extra’s
Naast de reguliere webshop kunnen we je ook ontzorgen op het gebied van verjaardagen, jubilea, balieboeketten en andere 

gebeurtenissen die vaak terugkomen. Zo vergeet je nooit meer een jubileum, verjaardag of ander bijzonder moment.

Waarom pimm?

LEES MEER >

LEES MEER >

eenvoudig kosten reduceren & gemak

https://www.pimmsolutions.nl/centraal-inkopen-pimm/
https://www.pimmsolutions.nl/automatiseer-het-geven-van-zakelijke-cadeaus/


Pimm®: zo werkt het 

1. Plaats een order bij Pimm 2. Klaar voor verzending 3. Afgeleverd op kantoor 4. Geef het cadeau! 5. Eén crediteur

Pimm stuurt order 

door naar leverancier

Leverancier 

verzendt order

Creëer juiste 

geefmoment

Facturatie en 

administratie



Pimm®: de slimme one-stop shop voor bloemen, cadeaubonnen & overige geschenken

Keuze uit duizenden geschenken,

zoals bloemen, cadeaubonnen, fruitmanden, dranken, 

wenskaarten, seizoensgeschenken en Rituals





Tips & tricks om je op weg te helpen

2. Up-to-date blijven

3. Filteren

4. Levertijd per product

Tips & tricks
zo wordt het geven van
persoonlijke aandacht

nog slimmer

5. Goedkeuring

1. Punch-out openen

6. Extra’s kiezen

7. Adresboek & één adres

8. Voorkeursbloemist

9. Oracle bestelproces

10. Orderbevestiging

11. Meer tips

12. Klantenservice



1. Eenvoudig inloggen in Oracle & de punch-out openen

http://www.pimm.nl

1. Ga via de startknop naar 
Oracle en login met je 

gebruikersnaam en wachtwoord.

Vragen over het Oracle bestelproces en de punch-out? Raadpleeg hiervoor de handleiding van de Gemeente Rotterdam of n eem contact op met de Frontoffice Inkoop van de Gemeente Rotterdam: 010 -267 65 43.

2. Je bereikt de Pimmcadeaushop door in 
het hoofdmenu te kiezen voor een van de 

twee autorisaties:
- 100 IP Bestellen Volledig Concern

- 100 IP Bestellen Catalogi

3. De Pimm® punch-out vind je in de 
winkel Personeelsvoorzieningen .
Kies hier voor Pimm Solutions –

Geschenken. Omdat het een punch-out is, 
opent de webshop van Pimm® in

een nieuw scherm.



2. Altijd actueel & up-to-date

http://gemeenterotterdam.Pimmcadeaushop.nl

Houd de banners in de shop in 
de gaten voor

de nieuwste producten &
leukste seizoensgeschenken.

Niet zo vaak in de shop?
Zorg dan dat je je aanmeldt 

voor de nieuwsbrief . Dan word 
je automatisch op de hoogte 

gehouden.



3. Filter tot het perfecte cadeau overblijft

In de linker kolom kun je
filteren op categorie, prijs, 
geefmoment, hem/haar en 

type collega.

Filteren
kan in elke categorie, van 

bloemen tot gebak, maar klik 
bijvoorbeeld ook eens op 

‘Bekijk alle producten’ onder 
Overig en filter dan – je krijgt 

dan een selectie uit elke 
categorie te zien.

Handig wanneer je een budget 
hebt van 25 euro, 

iets zoekt speciaal voor hem ,
of de ‘beautylover’ op een 

persoonlijke manier wilt 
verrassen!



4. Levertijd per product

http://www.pimm.nl

Omdat we met 
diverse leveranciers 

werken, kan de 
levertijd

per product 

verschillen.
Je vindt de levertijd 
gemakkelijk terug op 

de productpagina.



5. Goedkeuring budgethouder afwachten

Houd er bij
bestellen rekening 

mee dat
het wachten op 

goedkeuring van een 

budgethouder 

binnen jouw afdeling

mogelijk voor een 
langer bestelproces 
kan zorgen. Probeer 
last-minute bestellen 
(waar mogelijk) dus 

te voorkomen.



6. Kies extra’s (of niet)

Zodra je een product aan je 
winkelmandje toevoegt, kun je 
in veel gevallen extra’s kiezen , 

zoals een kaartje, 
cadeauverpakking of een 

bedrijfslogo. Hiervoor opent 
een nieuwe pagina.

Geen extra’s nodig?

Klik dan direct op ‘In 
winkelmandje’ onder de pijl ‘Geen 

extra’s gewenst’, zonder extra’s 
aan te vinken.

Je voegt extra’s toe door op
het plusje te klikken naast het 
item. Verkeerd gekozen? Klik 

nogmaals op het plusje. Wanneer 
je alles hebt aangevinkt wat je 

nodig hebt, klik je op ‘In 
winkelmandje’.



7. Adresboek & één adres per order

http://www.pimm.nl

Heb je adressen die je vaak 
gebruikt? Sla ze dan op

in je Adresboek. Zo kun je het 
adres de volgende keer

gemakkelijk terugvinden.

Geen postbusadressen! We versturen geen orders naar postbusadressen. Zorg dat altijd je een bedrijfs - of huisadres invult.

Let op: per order kan er slechts 
één afleveradres worden 

geselecteerd.



8. Kies je voorkeursbloemist

Heb je een
Keuze van de bloemist 

boeket aan je order 
toegevoegd?

Dan kun je in stap 
Ordergegevens van je 

winkelmandje 
je voorkeursbloemist

doorgeven. Je order wordt 
dan door deze lokale 
bloemist naar keuze 

uitgeleverd.

http://www.pimm.nl

Ook kun je evt.
opmerkingen voor de 

bloemist toevoegen, zoals 
‘graag een los veldboeket’ of 

‘liever geen gele bloemen’.



9. Bestelproces Oracle – in vogelvlucht

Adres ingevuld, evt. 
voorkeursbloemist en order 
gecheckt? Ga dan door naar 

Oracle om je order af te 
ronden.

De artikelen uit je winkelmand 
zijn doorgezet naar Oracle. 

Controleer of je order klopt en 
ga door naar de Kassa.

http://www.pimm.nl
http://www.pimm.nl

Vragen over het Oracle bestelproces en de punch-out? Raadpleeg hiervoor de handleiding van de Gemeente Rotterdam of n eem contact op met de Frontoffice Inkoop van de Gemeente Rotterdam: 010 -267 65 43.



9. Bestelproces Oracle – in vogelvlucht

Vul alle relevante gegevens in, zoals datum benodigd en 

het afleveradres . De kostenplaats is automatisch die van 
de aanvrager, maar kan gewijzigd worden als je iets 

bestelt voor een andere afdeling. Boeken op een 
kostendrager is in het geval van geschenken niet mogelijk. 

Klik op Volgende.

In het scherm Goedkeuringen zie je welke budgethouder jouw 
aanvraag zal moeten goedkeuren. Klik hiervoor op Budgethouder 

niveau 1 voor de naam. Omdat dit een catalogusaanvraag is en 
meteen wordt doorgestuurd naar de leverancier, kan een inkoper de 

ingevulde teksten op deze pagina niet lezen. Klik vervolgens op 
Volgende.

http://www.pimm.nl
http://www.pimm.nl

Vragen over het Oracle bestelproces en de punch-out? Raadpleeg hiervoor de handleiding van de Gemeente Rotterdam of n eem contact op met de Frontoffice Inkoop van de Gemeente Rotterdam: 010 -267 65 43.



9. Bestelproces Oracle – in vogelvlucht

Je bent nu in de stap 
Beoordelen en Versturen . 
Controleer of alles juist is 

ingevuld en verstuur de 
aanvraag door op Versturen te 

klikken. 

Je ziet na het versturen ook direct naar welke 
budgethouder jouw aanvraag is verstuurd voor 

goedkeuring. Na goedkeuring van de 
budgethouder wordt de inkooporder 

automatisch aangemaakt en verstuurd naar de 
leverancier (Pimm®).

http://www.pimm.nl
http://www.pimm.nl

Vragen over het Oracle bestelproces en de punch-out? Raadpleeg hiervoor de handleiding van de Gemeente Rotterdam of n eem contact op met de Frontoffice Inkoop van de Gemeente Rotterdam: 010 -267 65 43.



10. Let op: een orderbevestiging van Pimm® is definitief

http://www.pimm.nl

Let op!

Een order is pas definitief en 
bij ons in behandeling wanneer 

je onze (automatische) 
orderbevestiging in je inbox

hebt ontvangen. 

Omdat de Gemeente 
Rotterdam met een P2P-
systeem werkt dient de 

order eerst goedgekeurd 

te worden voordat je de 
orderbevestiging 

ontvangt.

Na een tijdje nog niks 
gehad? Neem dan eerst 

contact op met je 
budgethouder . Wel 

goedgekeurd, maar niks 
ontvangen? Neem dan 
contact op met onze 

klantenservice, zij 
checken het voor je!



11. Meer tips om het bestellen van cadeaus nóg slimmer te maken

Geen postbusadressen!

Favorieten

Speciale verzoeken?

Balieboeketten

Jubilea- & verjaardagsservice

FAQ

• We versturen geen orders naar postbusadressen. Zorg dus dat je altijd het huis- of 

bedrijfsadres van de ontvanger invult. Ook niet vergeten om bij een bedrijfslocatie 

de naam van de ontvanger (t.a.v.) in te vullen, zodat het cadeau op de juiste plek 

terechtkomt. 

• Voeg je meest bestelde items toe aan je lijst met Favorieten. Zo creëer je een handig 

snelkeuzemenu voor toekomstige bestellingen Je voegt een artikel toe aan je 

favorieten door op het hartje bij het product te klikken.

• Ben je op zoek naar een product dat niet in het assortiment aanwezig is, of heb je 

een ander assortimentsverzoek? Neem contact op met onze klantenservice 

(volgende pagina).

• Pimm® kan ook wekelijks verse boeketten voor op kantoor leveren. Interesse of 

meer weten? Neem contact op met onze klantenservice (contactinformatie op de 

volgende pagina).

• Nooit meer een jubileum, verjaardag of ander regelmatig terugkerend moment 

vergeten? → https://www.pimmsolutions.nl/automatiseer-het-geven-van-zakelijke-

cadeaus/

• Check bij vragen eerst de FAQ in de webshop. Hier vind je de meest gestelde 

vragen overzichtelijk terug. Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op 

met onze klantenservice, we helpen je graag (volgende pagina).

Bestellen

Services &

FAQ

https://www.pimmsolutions.nl/automatiseer-het-geven-van-zakelijke-cadeaus/


12. Onze klantenservice

Vragen?
neem gerust contact op met onze klantenservice

Heb je vragen over artikelen, het bestelproces, een bestelling of iets anders? Kijk dan bij de FAQ (Veel gestelde vragen). Kun je 
daar geen antwoord op je vraag vinden? Neem gerust contact op met de klantenservice van Pimm ®. We helpen je graag! 

Op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur kun je ons onderstaand bereiken voor al je vragen:

Telefoon : 010-310 11 99

E-mail: support@pimmsolutions.nl
Chat : zie chatscherm rechts onderin de shop (alleen zichtbaar tijdens openingstijden) 

Vragen over het Oracle bestelproces en de punch-out?

Neem daarvoor contact op met de Frontoffice Inkoop van de Gemeente Rotterdam: 010 -267 65 43 (optie 4).

https://gemeenterotterdam.pimmkadoshop.nl/faq
mailto:support@pimmsolutions.nl


altijd present


