Handleiding leden
Wanneer je inlogt op de website van Bewust Eemland, kom je in jouw omgeving. Je ziet dan 4 tabbladen,
het menu boven aan en rechtsboven jouw naam met daarnaast een pijltje. Wanneer je op het pijltje klikt
zie je een menu met dezelfde tabbladen als in de omgeving.

De tabbladen zijn:
* Mijn onderneming(en)
* Profiel
* Favoriet
* Lidmaatschap

Mijn onderneming(en)
Op het tabblad ‘Mijn onderneming(en)’ kun je jouw onderneming(en) beheren. Klik op de knop ‘beheren’
wanneer je gegevens van die onderneming wil aanpassen of toevoegen. Ook kun je daar een
prikbordbericht (bv een blog) of aanbieding maken.
Bekijken onderneming: hier kun je zien hoe de website de informatie over jouw onderneming weergeeft. Je
kunt hier ook een omslagfoto toevoegen. De afmetingen voor deze omslagfoto zijn 1100 x 250 px.
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Edit onderneming: hier kun je de informatie over jouw onderneming aanpassen. LET OP: Zet in de
beschrijving van jouw onderneming ook jouw eigen naam, dan kunnen bezoekers jou en je onderneming
beter vinden wanneer ze op de website de zoekfunctie gebruiken.

Verwijderen onderneming: hiermee verwijder je jouw onderneming van jouw profiel. Let op, dit kan niet
meer ongedaan gemaakt worden.

Voeg (nieuwe) aanbieding toe: hier kun je een aanbieding toevoegen aan jouw onderneming. Wil je deze
aanbieding delen met andere ondernemers of de bezoekers van de website? Deel de aanbieding dan op het
prikbord.
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Profiel
Op deze pagina zie je het emailadres waarmee je geregistreerd staat en kun je jouw wachtwoord wijzigen.

Favorieten
Hier zie je een overzicht van de ondernemingen die jouw favoriet zijn (klik hiervoor op het hartje
rechtsonder bij de beschrijving van de onderneming).

Lidmaatschap
Op dit tabblad kun je jouw lidmaatschap beheren.

Door op ‘manage subscription’ te klikken kun je bijvoorbeeld aangeven of jouw factuuradres afwijkt van je
(fysieke) bedrijfsadres.
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Plaatsen van een bericht op het prikbord (bijvoorbeeld een blog):
•
•
•

Klik op ‘beheren’ achter de onderneming waarvoor je een bericht wilt plaatsen.
Klik dan op ‘bekijken onderneming’.
In het overzicht van jouw onderneming, klik op het tabblad ‘Prikbord’.

•

Je kunt hier een bericht plaatsen voor op het prikbord. Je kunt hier bijvoorbeeld een link plaatsen
naar een blog op jouw website, of een aanbieding. Je kunt natuurlijk ook een oproep doen of een
vraag stellen.

Plaatsen van foto’s bij jouw onderneming:
•

Klik op het tabblad ‘Foto’s’. Je ziet dan rechtsboven ‘afbeeldingen toevoegen/verwijderen’.

•

Selecteer uit de media galerij de afbeelding die je wilt toevoegen. Wil je een afbeelding toevoegen
die nog niet in de galerij staat, klik dan op ‘Upload image’.
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Aanbieding plaatsen (zoals een actie of korting)
•

Ga naar jouw onderneming (klik op ‘Beheren’). Je ziet dan een aantal knoppen; klik op de knop met
‘voeg nieuwe aanbieding toe’.

•

Vul de velden in en klik onderaan op ‘Maak aanbieding’.

Agenda-item plaatsen
•

Ga in het menu bovenaan de pagina naar ‘Agenda’. Klik dan op ‘Lijstweergave’.

•

Je ziet dan links bovenaan ‘Voeg een activiteit toe’. Klik daarop.
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•
•

Vul de gevraagde velden in en klik op ‘Submit’. Je agenda-item is toegevoegd.
LET OP: bij ‘website aanbieder’ vul je het volledige webadres in, dus inclusief http://. Doe je dit niet,
dan werkt de link niet.

Helaas kun je een agenda-item nog niet zelf aanpassen, we zijn daarmee bezig. Wil je toch iets wijzigen?
Stuur dan een email naar info@bewusteemland.nl en we helpen je daarmee.
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