FAQ - Uw Checkon-app personaliseren

FAQ: Uw eigen Checkon-app aanschaffen
Op Checkon.eu vindt u alle informatie om uw eigen Checkon-app aan te schaffen. Uw eigen
gepersonaliseerde bedrijfsapp, zonder opstartkosten, voor een bedrag van(af) 100 euro per
maand.
De app is maandelijks opzegbaar, dus u zit nergens aan vast. En het mooiste: uw eigen app staat
binnen een paar minuten in de Stores!
U kunt – als u het nog niet gedaan heeft – onze eigen demo op uw mobiel downloaden. Gebruik
registratiecode CHEC om alle functionaliteiten te bekijken.
Overtuigd? Bestel dan de app eenvoudig via het bestelformulier.
U ontvangt dan een link naar uw persoonlijke Dashboard. Hier noteert u de bedrijfsnaam, uploadt
u uw logo en kiest u de kleuren van de app. Een paar minuten later bent u online!
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FAQ: De eerste stap om uw eigen app in te richten
Gefeliciteerd! U heeft zojuist uw eigen Checkon-app aangeschaft!
Voordat u uw eigen app in de Stores kunt downloaden, moet u een paar kleine instellingen in het
Dashboard uitvoeren.
Zojuist heeft een mail ontvangen met een link en de inloggegevens van uw persoonlijke
Dashboard. We gaan er nu voor zorgen dat de Checkon-app wordt gepersonaliseerd in uw eigen
stijl.
Log in op uw dashboard. En stel de volgende gegevens is:
Instellingen bewerken – Algemeen
1. Vul uw bedrijfsnaam in
2. Upload drie logo’s in het dashboard
3. Vul – indien gewenst – uw Google Analyticscode in
4. Geef aan op welk e-mail adres u op de hoogte gesteld wilt worden van nieuwe
aanmeldingen in uw app

Instellingen bewerken – Kleuren
1. Kies kleuren die passen bij uw eigen huisstijl

Gefeliciteerd! U kunt uw eigen Checkon-app nu downloaden in de Stores! Gebruik hiervoor de
registratiecode die u vindt in uw Dashboard onder instellingen bewerken –> algemeen. Had u
Checkon al eerder gedownload? Dan hoeft u alleen uw registratiecode toe te voegen aan de app.
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TIP 1: Om uw bedrijfslogo goed uit te laten komen is het belangrijk een contrasterende
achtergrondkleur voor de Header te kiezen. Een blauw logo in een blauwe achtergrond valt
bijvoorbeeld weg.
Tip 2: Het wijzigen van kleuren is de enige aanpassing waarvoor u in de app moet uit- en inloggen
om het resultaat te kunnen bekijken.
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FAQ: Websites toevoegen aan uw home-scherm
Yes! U heeft nu toegang tot uw eigen Checkon-app! Nu is het tijd om in een paar stappen
het homescherm van uw app in te richten via uw dashboard.
Home is de plek in de app waar u aan uw klanten en medewerkers laat zien wat voor u van belang
is. We lopen de mogelijkheden stap voor stap door. Ook laat deze FAQ uw zien op welke plek u dit
kunt instellen. Zodra u heeft aangegeven wat u op uw home wilt laten zien, kunt u ook de volgorde
nog aanpassen. Voor elk onderdeel geldt: Het mag, maar het hoeft niet!
Weergave van WordPress websites
Er zijn twee manieren om uw (of een andere) WordPress website automatisch weer te geven. Met
losse berichten, of als “tegel” die linkt naar de volledige website.
WordPress met losse berichten
1. Klik onder instellingen op “Koppelingen”
2. Klik op “Voeg koppeling toe”
3. Kies voor WordPress
4. Bedenk een titel voor de berichten in de app (bijvoorbeeld “Het laatste nieuws van
MIJNBEDRIJF”)
5. Voeg het adres van uw site toe met het json achtervoegsel zoals dat vermeld staat. Zorg er
voor dat u begint met https:// of http://. Dus bijvoorbeeld: https://mijn.domein.nl/wp-json/wp/
v2
6. Druk op volgende stap
7. Desgewenst kunt u één of meerde categorieën kiezen. Kiest u niets, dan worden de alle
berichten getoond

WordPress als tegel
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Soms heeft u liever dat klanten niet uitkomen bij uw berichten, maar gewoon naar uw eigen site
door klikken. In dat geval maakt u een “Tegel aan”
1. Klik onder Beheer Content op “RSS-feeds”
2. Klik op Voeg RSS-feed onderwerp toe
3. Kies een naam, zoals deze wordt weergegeven in de app
4. Beschrijf de naam van de website
5. Voor het adres van de website in
6. Upload een logo voor de tegel
7. Druk op opslaan
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FAQ: RSS-feeds toevoegen aan uw homescherm
U heeft zojuist de korte stappen van de personalisering van uw app doorlopen. Nu is het tijd
om in een paar stappen het homescherm van uw app in te richten via uw dashboard.
Home is de plek in de app waar u aan uw klanten en medewerkers laat zien wat voor u van belang
is. We lopen de mogelijkheden stap voor stap door. Ook laat deze FAQ uw zien op welke plek u dit
kunt instellen. Zodra u heeft aangegeven wat u op uw home wilt laten zien, kunt u ook de volgorde
nog aanpassen. Voor elk onderdeel geldt: Het mag, maar het hoeft niet!
Een RSS-feed vertoont -simpel gezegd- een verzameling actuele berichten die gaan over een
bepaald onderwerp. Heeft u een bedrijf in een bepaalde branche, dan kan het interessant zijn om
actuele berichten over uw branche te vertonen. Dit doet u gemakkelijk via een RSS-feed.
Een RSS-feed instellen
1. Klik onder instellingen op “Koppelingen”
2. Klik op “Voeg koppeling toe”
3. Kies voor Verzameling RSS-feeds
4. Bedenk een titel voor de berichten in de app (bijvoorbeeld “Het laatste nieuws over MIJN
MARKT”)
5. Druk op opslaan
6. Ga onder Beheer content naar RSS-feeds
7. Klik op Voeg RSS-Feed toe
8. Omschrijf welke bron u wilt laten zien
9. Voeg de url van een RSS-feed toe
10. Upload eventueel een afbeelding
11. Selecteer bij “Geen RSS-verzameling geselecteerd’ de door u aangemaakte koppeling.
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FAQ: Sliders toevoegen aan uw homescherm
U heeft zojuist de korte stappen van de personalisering van uw app doorlopen. Nu is het tijd
om in een paar stappen het homescherm van uw app in te richten via uw dashboard.
Home is de plek in de app waar u aan uw klanten en medewerkers laat zien wat voor u van belang
is. We lopen de mogelijkheden stap voor stap door. Ook laat deze FAQ uw zien op welke plek u dit
kunt instellen. Zodra u heeft aangegeven wat u op uw home wilt laten zien, kunt u ook de volgorde
nog aanpassen. Voor elk onderdeel geldt: Het mag, maar het hoeft niet!
Sliders instellen
Een fotoslider is een in het oog springende manier om om visueel nieuws of een aanbieding onder
de aandacht van uw klanten te brengen. De laatste 5 sliders worden weergegeven. Zo stelt u een
slider in:
1. Ga onder Beheer Content naar “Sliders op home”
2. Voeg een slider toe
3. Bedenk een titel
4. Upload een afbeelding
5. Voeg eventueel een link toe
6. Klik op opslaan
7.
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FAQ: Agenda-items op uw homescherm
U heeft zojuist de korte stappen van de personalisering van uw app doorlopen. Nu is het tijd
om in een paar stappen het homescherm van uw app in te richten via uw dashboard.
Home is de plek in de app waar u aan uw klanten en medewerkers laat zien wat voor u van belang
is. We lopen de mogelijkheden stap voor stap door. Ook laat deze FAQ uw zien op welke plek u dit
kunt instellen. Zodra u heeft aangegeven wat u op uw home wilt laten zien, kunt u ook de volgorde
nog aanpassen. Voor elk onderdeel geldt: Het mag, maar het hoeft niet!
Agenda-items
Agenda-items worden automatisch vertoond, zodra deze zijn aangemaakt. Daar hoeft u verder
niets voor te doen. Wel zijn er vier dingen goed om te weten over agenda-items:
1. Agenda items die zijn aangemaakt vanuit een team, zijn alleen zichtbaar voor de leden van
het team
2. Agenda items die zijn aangemaakt vanuit het dashboard, zijn zichtbaar voor iedereen
3. De kleur van de tegel van het item, past u aan bij “kleuren” onder het kopje instellingen
bewerken
4. Agenda items kunnen met één klik in de agenda van uw telefoon of Outlook worden gezet
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FAQ: De tijdslijn - plaatsen en zichtbaarheid
Waar de homepage van uw Checkon-app voor iedereen gelijk is - met uitzondering van de
agenda-items - is de tijdslijn van de app het dynamische gedeelte. Wat een medewerker of
een klant hier ziet, is persoonsafhankelijk. Wij willen benadrukken dat wij geen algoritmen
hanteren. Ieder bericht dat voor iemand is bestemd, wordt gewoon chronologisch op de
tijdslijn vertoond.

Bericht handmatig op de tijdslijn plaatsen
Medewerkers hebben de mogelijkheid om berichten op de tijdslijn te plaatsen die voor iedereen
zichtbaar zijn. Dus voor alle klanten en medewerkers. Een medewerker plaatst een bericht op de
tijdslijn door op het + teken te drukken links onder op het scherm. Hierna kan er tekst worden
ingevoerd en kunnen er bijlagen, links of afbeeldingen (vanuit camera of fotogalerij) aan het
bericht worden toegevoegd.

Berichten vanuit Teams
Berichten die onder een team zijn geplaatst worden voor de mensen in het team ook zichtbaar op
hun eigen tijdslijn. Het is duidelijk vanuit welk team een bericht op de tijdslijn is geplaatst.
Nogmaals: Deze berichten zijn alleen zichtbaar voor de mensen waar het betrekking op heeft.
Onderdelen uit teamgesprekken op de tijdslijn zijn dus niet zichtbaar voor mensen die niet in het
team zitten.

Friendz & Magz B.V. - Spinnekop 2 - 1444 GN Purmerend - 0299-242060 - info@friendzmagz.com

FAQ: Gebruikers toevoegen - medewerkers, klanten en uw bedrijf

Uw app is natuurlijk pas waardevol voor uw bedrijfsvoering als deze gevuld is met zoveel
mogelijk klanten en medewerkers. U kunt op verschillende manieren mensen uitnodigen.
Hieronder beschrijven wij de afzonderlijke mogelijkheden en hebben wij een mooi
stappenplan opgesteld om uw app te vullen met uw personeel en klanten. Let er op dat u via
het dashboard kunt aangeven dat iemand medewerker is.
Stap 1: Toen u de app kocht, heeft u waarschijnlijk uw eigen mailadres ingevoerd. U staat nu
persoonlijk in het systeem als beheerder. Veel organisaties vinden het handig om in de app ook te
kunnen communiceren als de organisatie zelf. Maak hiervoor in het Dashboard een nieuwe
gebruiker aan. Geef deze de naam van uw organisatie. En stel in dat uw organisatie een medewerker
is. In de app kunt u later uw logo uploaden als profielfoto.
Stap 2: Voeg klanten en personeel toe. Hier onder staat beschreven op welke manieren je mensen
kunt uitnodigen. Daarna beschrijven wij een handig stappenplan.

Manieren van uitnodigen
1.
2.
3.
4.

Stuur een uitnodiging via uw app naar de mailadressen van uw klanten en/of medewerkers.
De geadresseerde ontvangt een email met een directe uitnodiging voor uw app
Stuur mensen zelf een uitnodiging uit uw naam via een email-bulk of los en vermeld hierbij
uw registratiecode. Ook een onelink naar de app in de Stores kan handig zijn! http://
onelink.to/mzcukh
Voeg handmatig gebruikers toe via het Dashboard
Door uw registratiecode in te voeren in de app (organisatie toevoegen), kunnen bestaande
gebruikers - die al een versie van Checkon op hun telefoon hebben staan - uw bedrijf
eenvoudig toevoegen aan hun Checkon-app
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