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Bedrijfsaccount te maken

1. Om een bedrijfsaccount te maken, druk op “+Add Your Business”.
2. U krijgt dit scherm.
3. Hier m
 oet u alle velden invullen
en de voorwaarden accepteren.
4. Zodra u de verzendknop hebt
geklikt, ontvangt u een e-mail op
de gegeven email (controleer
spam).
5. Zodra u de email hebt geopend,
ziet u een "Reset Password"
knop.
6. Nadat u op de knop hebt geklikt,
wordt een nieuw venster
geopend wanneer u uw wachtwoord kunt toevoegen.
7. Volg de instructies inloggen.

Inloggen
Inloggen is voor zowel leveranciers als klanten. Opmerking: gebruik niet hetzelfde wachtwoord
voor beide accounts.

1. Om in te loggen, druk op "Sign up /Login".
2. Vul u
 w inloggen-detail in op het scherm dat
verschijnt.
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Een bedrijf toevoegen
1. Begin door op de knop "+ Add
Business" te klikken.
2. U wordt doorgestuurd naar de
bedrijfspagina toevoegen op uw
profiel.
3. Zorg ervoor dat u alle benodigde
gegevens invult:
a. Druk op zoek nadat u uw
zakelijke postcode heeft
toegevoegd.
b. Voeg uw bedrijf / huisnummer
toe.
c. Voeg verschillende soorten
afbeeldingen toe die
overeenkomen met de
subtekst.
d. Voeg uw openingstijden toe
tijdens weekdagen en
weekenden.
4. Controleer alle vereiste velden.
5. Druk op “Submit” na hercontrole.
6. Uw bedrijf wordt geaccepteerd na 3-5
werkdagen, gevolgd door een
e-mailbericht.
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Uw bedrijf bewerken
1. Navigeer naar uw pagina “My
Business” en klik op “Edit
Business”.
2. Een soortgelijke layout als de
pagina “Add Business” zal
verschijnen.
3. Hier kunt u al uw bedrijfsinformatie bewerken, vergeet niet al de gegevens te
controleren en druk op “Submit”.
4. Nadat u de gegevens heeft ingediend, moeten we de wijzigingen accepteren die u heeft
gemaakt.

Producten toevoegen
1. Navigeer naar uw pagina “My
Business” en klik op “Products”.
2. Dan druk “+Add new product”.
3. De volgende pagina wordt
geopend.
4. Hier kunt u het product toevoegen:
a. Kies een categorie waar het
product onder valt.
b. Voeg de naam, prijs en duur van
het product toe.
c. U kunt nu kiezen of u wilt dat
uw product te boeken is
zodat mensen hun boeking in
onze agenda kunnen plannen
of een coupon kunnen kopen
en komen wanneer ze willen.
d. Kies daarna de categorie
weergave naam, dit is de
categorienaam die in uw
account wordt weergegeven.
e. Kies dan of u een beschrijving wilt geven van uw product of niet.
f. U kunt ook medewerkers aan het product toewijzen.
g. Uiteindelijk kunt u eventueel extra informatie toevoegen.
h. Bevestig door te klikken op de knop “Submit”.
5. Om meer producten toe te voegen herhaalt u stappen 1 t/m 4
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Een overeenkomst toevoegen
1. Navigeer naar uw pagina “My
Business” en klik op “Deals”.
2. Druk dan op “+Add new deal”.
3. De volgende pagina wordt
geopend.
4. Hier kunt u een deal toevoegen:
a. Voer de naam van de deal in,
alleen kunt u deze naam zien.
b. Voeg de start- en einddatum van
de deal toe.
c. Kies tussen een vaste prijs of een
percentage
korting.
5. Wanneer u klaar bent,
druk op de submit
knop voor de creatie
van de deal.
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Een ‘flex deal’ toevoegen
1. Start in de pagina “My Business” en druk op “Flex Deal”.
2. Druk o
 p "+ Nieuwe deal
toevoegen" en de pagina "Flex
Deal" komt op:
a. Vul de naam van de 'flex
deal' in.
b. Kies de start- en
einddatum.
c. Voer het aantal aanbiedingen
in dat u wilt hebben.
d. Kies de beschikbaarheid
lengte van de coupon, op
datum of per aantal dagen.
e. Vul een beschrijving van de
deal in.
f. Kies de producten die
u wilt in de deal; u
kunt ook meerdere
producten in de deal
hebben.
g. Dan ga de deal prijs
in.
3. En druk op “Submit” om de
deal te activeren.
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Werknemers toevoegen
1.  Start in de pagina “My Business”
en druk op “Employees”.
2. Druk op "+ Add new employee":
a. Voer de naam van de
werknemer in.
b. Voeg een foto toe indien
nodig, het is niet verplicht.
c. Kies de data en uren waarin
uw medewerker werkt.
3. Zodra u klaar bent, druk op “Add new
staff” om in te dienen.
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