Het aanmelder.nl handboek voor vakmedianet!
Inleiding
aanmelder.nl is een systeem met heel veel mogelijkheden! Om je wegwijs te maken en tips
te geven tijdens het organiseren van een event, hebben we een handboek opgesteld. In dit
handboek worden alle stappen die je zet bij het maken van een evenement, uitgelegd. Dit
handboek is een ander handboek dan het reguliere aanmelder.nl handboek en omvat de
aanpassingen die gedaan zijn, speciaal voor vakmedianet.
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Hoofdstuk 1 - Voordat je begint
Voorbereiding
Voordat je gaat beginnen met het aanmaken van je evenement, zijn er een paar dingen
waar je goed over na moet denken. Als je met een duidelijk plan te werk gaat, kun je snel en
efficiënt aan de slag gaan met aanmelder.nl.
Als je deze onderstaande punten van te voren duidelijk hebt besproken, bespaar je tijd en
voorkom je miscommunicaties.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hoeveel deelnemers laat je toe? Of is er geen limiet aan bezoekers voor je
evenement?
Heb je een zeno-code aangemaakt?
Weet je onder welke BV je event valt?
Is het een gesloten of open inschrijving?
Wil je een eigen URL hebben voor je event website?
Is er een datum waarop de inschrijving van je evenement sluit?
Is het een betaald evenement? Zo ja; wat worden de kosten per ticket? Welke
doelgroepen en prijzen zijn er beschikbaar?
Heb je verschillende doelgroepen van deelnemers tijdens je event? Denk aan
sprekers, VIPs, key accounts, ...
Wie wordt het aanspreekpunt voor deelnemers die vragen hebben?

Tips & tricks in aanmelder.nl
Bij aanmelder.nl maken we gebruik van evenementnummers. Elk evenement dat binnen
aanmelder.nl wordt gemaakt, heeft een uniek nummer. Via dit nummer kunnen wij meekijken
in je evenement als je een vraag hebt.
Je kunt dit nummer op twee manieren vinden:
1. In de URL balk van je browser vind je dit nummer:

2. Als je met je muis over de naam van je evenement gaat, verschijnt dit nummer. Dit
kan via "Mijn events" of de naam die bovenaan je Dashboard staat.

Her en der vind je deze icoontjes. Als je hier met je muis overheen gaat, verschijnt er
extra informatie over de vraag.
Bij sommige teksten vind je deze reddingsboeien. Door hierop te klikken ga je door
naar het bijpassende support artikel. In zo’n artikel staat meer uitleg over het desbetreffende
onderwerp.
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De eerste stappen
Om te werken met aanmelder.nl moet je een account aanmaken. Via Stephanie Gillisse krijg
je je account, of kun je je account aanvragen.
Om een overzicht te vinden van al je gemaakte evenementen moet je ingelogd zijn in het
systeem. Vervolgens klik je op “Mijn events”, rechts naast aanmelder.nl. Hier vind je alle
evenementen die op jouw account zijn aangemaakt. Je kunt hier ook een nieuw evenement
aanmaken door op “maak een nieuw evenement aan” te klikken.

In je “Mijn events”-pagina vind je al je lopende en afgelopen evenementen. Deze afgelopen
evenementen blijven bewaard zodat je er later nog onderdelen uit kunt kopiëren. Achter je
evenement vind je de onderstaande drie iconen:
Wil je met meerdere collega’s aan je evenement werken? Via deze optie kun je
collega’s mede-eigenaar maken van je evenement. Je kunt zelf bepalen of deze collega’s
volledige of beperkte toegang hebben. Je collega’s hoeven nog geen aanmelder.nl account
te hebben.
Het kan zijn dat je volgend jaar weer een nieuwe editie van je evenement wilt
organiseren. Als je alle vormgeving, berichten en betalingen wil meenemen naar de nieuwe
editie, kun je het gehele evenement via deze knop kopiëren. Het is ook mogelijk om losse
onderdelen te kopiëren, bijvoorbeeld je aanmeldformulier of je berichten.
Je kunt je gehele evenement verwijderen door op dit kruisje te drukken. Dit kan alleen
als er nog geen aanmeldingen zijn.

Persoonlijke gegevens
Onderaan de Mijn events pagina kun je je persoonlijke gegevens invullen. Dit is niet
verplicht. Voor ons is het handig om terug te zoeken met wie we contact hebben gehad,
zodat we beter kunnen helpen als je een vraag hebt. We raden het dus aan om dit in te
vullen. Ook kun je hier je wachtwoord veranderen of jezelf opnieuw een mail sturen om je
account te herstellen als je je wachtwoord kwijt bent.
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Een event aanmaken
Via deze link kun je een account aanmaken: https://www.aanmelder.nl/u
Klik op:

Je ziet vervolgens dit scherm:

Selecteer hier de Vakmedianet BV waar jouw event onder valt. Onder B+B Alphen vallen
alle andere Alphense titels dan bouw. De rest spreekt voor zich. Vul hieronder je zeno
congres code in. Weet je de Zeno congres code niet, dan kun je hem ook opzoeken in het
lijstje. Bij Evenementnaam vullen we vanzelf de naam in, die we herkennen van Zeno, maar
je kunt de naam nu ook aanpassen.
Als je klikt op “maak evenement” kom je in het Dashboard:

Via dit Dashboard vind je alle onderdelen van aanmelder.nl.
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Dashboard
Als je hier op klikt ga je direct terug naar het Dashboard. De wijzigingen die je ondertussen
in aanmelder.nl hebt gedaan, worden automatisch opgeslagen. Het is belangrijk dat je de
volgorde van de knoppen in het Dashboard volgt. Dus eerst de algemene instellingen,
dan het aanmeldformulier, dan de vormgeving en de website pagina’s.
Preview website
Wil je snel zien wat je aanpassingen in aanmelder.nl als effect hebben op je website? Via
deze knop kun je gemakkelijk vanuit elke plek in het systeem je website bezoeken en
bekijken.
Instellingen
Dit zijn algemene instellingen die gaan over je gebruik van aanmelder.nl. Voor Vakmedianet
events zul je zien dat je hier eigenlijk alleen de taal nog aan zou kunnen passen. Alle andere
gegevens zijn niet van toepassing.
Publiceren

Bovenaan het Dashboard zie je altijd deze melding. Zo lang je nog aan het bouwen en
testen bent, kun je nog niet publiceren. Je mag en kan je event pas publiceren als je
helemaal klaar bent met testen.
Testen!
Je kan testen, testen, testen en aanpassingen doen in prijzen en instellingen, totdat je het
evenement publiceert. Dan is het evenement live en is de koppeling met Zeno gemaakt. De
inschrijvingen die dan gedaan worden, schieten naar Zeno en tellen ook echt mee voor de
omzet van je evenement. Doe geen testen meer als je het evenement hebt gepubliceerd. Je
hoeft niet te testen of de koppeling werkt, dat hebben wij al gedaan. Let op, je kan
prijsopties die gekozen zijn door deelnemers niet meer wijzigen of verwijderen.
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Hoofdstuk 2 - Algemene instellingen
We gaan nu aan de slag met het bouwen van je evenement! Hiervoor moet je in het
Dashboard van je evenement zijn. Het Dashboard is opgebouwd in drie kleuren/lagen.
We beginnen nu bij het eerste blauw-groene onderdeel. In de praktijk zal dit door de
marketeer gedaan worden.
Via de Algemene Instellingen regel je de basisonderdelen van je evenement. Veel van
deze onderdelen spreken voor zich. Zo kun je bij Evenement data de naam en datum van je
evenement aanpassen. Heb je een evenement dat meerdere dagen duurt? Klik dan op het
plusje om meerdere dagen toe te voegen.
VMN (zeno)

Zo lang je je event nog niet gepubliceerd hebt, kun je deze gegevens nog aanpassen. Als je
event eenmaal gepubliceerd is, dan mag je dit niet meer aanpassen. Deze gegevens
hebben namelijk invloed op de Zeno koppeling, en dus ook de prijzen die je in het
aanmeldformulier zult zien.
Bij Evenement webadres bepaal je wat de websitenaam van je evenement wordt. Je kunt
voor de gratis optie kiezen en www.aanmelder.nl/…. gebruiken. Je kunt zelf kiezen wat je
achter de / zet.

Via webbeheer@vakmedianet.nl kun je een (sub)domein aanvragen. Dat is nog zoals je dat
gewend bent. Let er op dat je dit minimaal 24 uur van te voren aan moet vragen. Ook voor
de Google Analytics codes en de fingerprint scripts moet webbeheer de aanvraag in de
mailbox ontvangen. Vraag dit dus in 1x aan voor een nieuwe site en liefst dus 24 uur van te
voren. Als de aanvraag is verwerkt, zul je in de dropdown, je domeinnaam zien staan.
Het gebruiken van je eigen domein heeft echt de voorkeur. In sommige gevallen kun je het
formulier embedden. Via de Embedding informatiepagina kun je gemakkelijk de
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HTML-codes kopiëren op je eigen website. Op deze manier maak je wel gebruik van het
aanmelder.nl systeem en de Zeno koppeling, maar behoud je je eigen website. Je kunt
eenvoudig meerdere pagina’s embedden.

Onderaan de pagina vind je de Registratie en website openstelling. Hier bepaal je de
online toegankelijkheid van je website voor je deelnemers. Standaard staat de website op
'Open/online toegankelijk' en de registratie op 'open'. Na het publiceren is je event dan ook
meteen toegankelijk.
Hier kun je instellen of je een groepsregistratie toestaat, hoe strikt de limieten voor je
inschrijving zijn en of de deelnemers hun registratie nog mogen wijzigen na afloop. Lees de
opties die hier gegeven worden goed door. Het zijn namelijk belangrijke instellingen voor je
evenement.
Analytics
Wil je gebruik maken van Google Analytics? Dan kun je dat hier invoeren. Je kunt hier ook
een Facebook pixel plaatsen.
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Hoofdstuk 3 - Aanmeldformulier
Heb je al een keer een goed aanmeldformulier gebouwd, dan kun je het met deze knop
kopiëren:

Weet je van een collega dat ze een event hebben, met een soortgelijk formulier, dan kun je
ook vragen of hij/zij je co-organiser maakt van dat (oude) event, dan kun jij in je eigen event,
ook dit formulier kopiëren.
Aanmelden in 2 stappen
Om de conversie van de deelnemers zo groot mogelijk te maken, hebben we het
aanmeldproces in 2 delen opgesplitst.
Stap 1: de ticketkeuze en de gegevens die nodig zijn voor op de factuur. Deze gegevens
worden ook in Zeno ingeschoten.
Stap 2: alle aanvullende informatie die niet van belang is voor de betaling of de factuur.
Denk bijvoorbeeld aan een sessiekeuze of dieetwensen. Tot nader bericht zitten ook de
branche en functie in stap 2 van het aanmeldproces.
Alle vragen voor stap 1 hebben we al voor je klaargezet in het aanmeldformulier. Het is
belangrijk dat je geen vragen verwijderd of de instellingen aanpast. N
 a de aanmelding
volgt een bevestigingsbericht (zie ook verderop in dit document) en daarin kun je je
deelnemers terug sturen naar hun formulier, zodat ze aanvullende gegevens in kunnen
voeren zoals bijvoorbeeld hun sessiekeuze of dieetwens.
Betalingen activeren
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Een betaling koppelen aan een antwoord
1. Voeg een meerkeuzevraag toe aan het formulier en maak deze vraag verplicht via
het tandwiel.
2. Voeg de vraag toe: “Deelname soort afhankelijkheid” heb je 2 antwoorden, sleep dan
2 keer deze vraag in het formulier. Heb je 3 afhankelijkheden, dan 3 keer,
enzovoorts.
3. Stel de afhankelijkheid in van de “Deelname soort afhankelijkheid” vraag via het
tandwiel en klik op toepassen. Het ziet er dan zo uit.

Een betaling koppelen aan een (kortings)code
1. Heb je maar 1 code, voeg dan de “tracking code” vraag toe, heb je meerdere codes,
voeg dan de vraag “tracking code choices” toe aan je formulier. Je hoeft deze vraag
niet verplicht te maken, want niet iedereen zal een code krijgen.
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2. Vul bij de antwoorden de kortingen in, zoals je die aan je deelnemers wilt geven. Heb
je van een bepaalde code, maar een beperkt aantal, activeer dan de limieten door
“Voeg limieten toe aan deze vraag” aan te vinken.
3. Voeg naar gelang het aantal codes, het aantal vragen “Deelname soort
afhankelijkheid” toe aan het formulier.
4. Stel per “Deelname soort afhankelijkheid” de juiste afhankelijkheid in.
5. Als een deelnemer nu de code invult in zijn/haar formulier, verschijnt vanzelf de juiste
prijs.
Wil je code al meegeven in een groepsbericht? Dat kan! Neem dan nu nog even contact op
met aanmelder.nl, dan leggen we je uit hoe je dit kunt doen.
Je deelnemer heeft een prijs gekozen en de factuurgegevens ingevuld. Dan kan hij door
naar stap 2. Om aan te geven waar stap 1 stopt en waar stap 2 begint, hebben we een item
toegevoegd aan het formulier:
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Na deze vraag kun je dus vragen naar eigen wens toevoegen, bijvoorbeeld:

Type vragen / soorten vragen
Aan de rechterkant van het beeldscherm vind je een kolom waarin verschillende type vragen
staan. Deze vragen kun je in je aanmeldformulier slepen. Je kunt ook klikken op een vraag
en klikken op een streep die in het formulier verschijnt om de vraag te ‘plakken’.

Afhankelijkheden
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Het is mogelijk een vraag te laten verschijnen als een bepaald antwoord is gegeven op een
voorgaande vraag. Dit noemen we een afhankelijkheid instellen. Op die manier kunnen
vragen in een formulier afhankelijk van elkaar gemaakt worden.
1. Voeg de vraag die moet verschijnen afhankelijk van een eerder gegeven antwoord
toe aan het formulier door deze erin te slepen.
2. Klik op het tandwiel rechts onderin om de instellingen voor deze vraag te openen.
3. Achter Vraag tonen als staat wanneer de vraag getoond wordt. Standaard is dit als
Ik meld me aan is aangevinkt bij de vraag Aanwezig. Klik op Veranderen om dit
aan te passen.

4.
5. Selecteer het antwoord waarbij de vraag moet verschijnen uit de dropdown.
6. Klik op Toepassen.
7. Er is nu achter Vraag tonen als te zien wanneer de vraag getoond wordt.
TIP: Het is ook mogelijk om een vraag juist te verbergen als een bepaald antwoord is
gekozen bij een eerdere vraag. Kies dan voor verbergen na op Veranderen te hebben
geklikt.
De gegevens uit stap 2 zijn niet belangrijk voor de factuur van de deelnemer en dus mag de
deelnemer deze gegevens wel zelf wijzigen. In tegenstelling tot de gegevens die in stap 1
zijn toegevoegd. Die kan een deelnemer niet zelf wijzigen. Dit moet de klantenservice doen.
Zowel in Zeno als in aanmelder.nl.
Algemene vraag instellingen
Als je een vraag in je formulier hebt gesleept, verschijnen er drie icoontjes in de vraag.
Door op dit icoon te klikken, kun je de vraag inklappen. Hierdoor heb je een
beter overzicht van al je vragen.
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Heb je je vraag op de verkeerde plek gezet? Geen probleem! Als je op deze
schaar klikt, knip je de vraag even weg. Scroll en klik dan door naar de plek
waar je je vraag wel wilt hebben, en plak hem daar.

Achter sommige vragen staat dit icoon. Hiermee kun je een vraag kopiëren.
Misschien wel de belangrijkste knop in het aanmeldformulier, is dit tandwiel.
Als je hierop klikt verschijnen alle opties die je hebt bij je vraag. Hieronder zie
je daar een screenshot van. Op de volgende pagina vind je een overzicht met
alle opties en waar ze voor dienen.

LET OP! De vragen die standaard in het formulier staan, als je een event aanmaakt,
mag je NIET verwijderen, bewerken of verplaatsen.
Vraagsoort

Betekenis

Vraag tonen als

Hier kun je de afhankelijkheid van je vragen instellen. Op deze
manier kun je je deelnemers alleen de vragen laten zien die van
toepassing zijn voor hen. Als deelnemers bijvoorbeeld “ja” hebben
geantwoord op de vraag of ze mee willen lunchen, kun je een
vraag laten verschijnen met dieetwensen. Klik op Verander om dit
aan te passen.
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Vervolgens kies je waar je de vraag afhankelijk van wilt maken.
Betekenis

Wil je het antwoord op een vraag gelijk zichtbaar hebben op een
factuur? Dit doe je door bij betekenis aan te geven wat voor
informatie het is. Dit komt dan automatisch op de factuur van je
deelnemers te staan.

Antwoordcode

De antwoordcode kun je voor meerdere dingen gebruiken;
1. Je kunt van tevoren je contactenlijst in aanmelder.nl
uploaden. Hierin staat de informatie die je van je
deelnemers hebt. Je uploadt je contactenlijst in een
Excel-bestand. Wij hebben hier een voorbeeld van. In dit
voorbeeld staan vijf standaard kolommen die je moet laten
staan. Meer informatie hierover vind je bij Contacten. Wil je
het antwoord op een vraag alvast invullen voor je
deelnemers? Gebruik dan je antwoordcode als titel van
deze tabel. Op deze manier ziet het systeem vanzelf om
welke vraag het gaat en wordt de informatie die bij ons
bekend is, gelijk ingevuld. Dit kan alleen bij de
contactgegevens. Zo hoeven je deelnemers geen informatie
in te vullen die wij al weten.
2. Je kunt in je bevestigingsbericht deelnemers laten weten
voor welke (bijvoorbeeld) workshop ze zich hebben
opgegeven. Dit doe je door in dit bericht de antwoordcode
van de desbetreffende vraag te zetten. Het systeem vult
dan vanzelf het antwoord van de deelnemer in. De haakjes
die voor en achter de code staan moet je laten staan.

Maak deze vraag
verplicht

Als je deze optie aanvinkt komt er een sterretje bij de vraag te
staan en moeten de deelnemers deze vraag invullen voordat ze het
aanmeldformulier kunnen verzenden.

Onzichtbaar voor
deelnemer

Wil je extra informatie toevoegen aan het formulier van je
deelnemer? Vink dan deze optie aan. Hierdoor kun jij als
organisator de vraag invullen, je deelnemer ziet dit zelf niet. Je kunt
later een deelnemersgroep aanmaken met alle deelnemers met
deze geheime vraag zodat je ze makkelijk kunt terugvinden.

Het antwoord op
deze vraag

Hier kun je aangeven of de deelnemers hun antwoord ná het
invullen van het aanmeldformulier nog kunnen wijzigen.

Antwoord van een
eerdere
groepsregistratie
al invullen

Als je gebruik maakt van een groepsregistratie kun je hier
aangeven of de eerder gegeven antwoorden opnieuw mogen
gebruikt worden in de volgende aanmelding. Deze optie is vooral
gemakkelijk voor de hoofd-aanmelder, zo hoeft hij/zij namelijk niet

15

meerdere keren dezelfde gegevens in te vullen. Bedenk van
tevoren wel of dit een vraag is waarop het antwoord vaak hetzelfde
is.
Gebruik
horizontale
uitlijning

Wil je de vraag en het eerste antwoord op dezelfde regel hebben?
Vink dan deze optie aan. Als je liever hebt dat de vraag boven alle
antwoorden staat is het niet nodig om dit aan te vinken.

Voeg limieten toe
aan deze vraag

Het kan voorkomen dat je (bijvoorbeeld) een workshop hebt waar
maar 50 mensen bij aanwezig kunnen zijn. Met deze optie kun je
een limiet op een vraag zetten. Je kunt hier ook zelf een tekst
schrijven die je deelnemers te zien krijgen als het limiet is bereikt.
Kunnen er echt maar precies 50 mensen meedoen aan je
workshop? Zorg dan dat je bij algemene instellingen je strikte limiet
hebt aanstaan. Als er nog wel 2 à 3 plekken bij kunnen hoef je dit
niet aan te vinken.

Toon wis
antwoord knop

Zodra de deelnemer een optie heeft aangevinkt, verschijnt er
onderaan een kruisje. Als deelnemers hierop klikken verdwijnt hun
gekozen antwoord. Dit is vooral handig als je een vraag hebt met
veel opties.

Verplaats keuzes
omhoog/omlaag

Heb je al je (bijvoorbeeld) workshoprondes al uitgeschreven, maar
kom je er toch achter dat de volgorde anders moet? Door dit vinkje
aan te zetten kun jij als organisator de keuzes omhoog en omlaag
verplaatsen.

Extra ronde
toevoegen op
basis van deze
keuzes

Door via deze knop een extra ronde toe te voegen kunnen
deelnemers niet meer dezelfde keuze als de vorige ronde kiezen.
Als bij de eerste workshop optie 2 is gekozen kan er bij de
volgende workshop alleen nog worden gekozen voor optie 1 en 3.

LET OP! De vragen die standaard in het formulier staan, als je een event aanmaakt,
mag je NIET verwijderen, bewerken of verplaatsen
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Hoofdstuk 4 - Vormgeving
We hebben er hard aan gewerkt, om het je zo makkelijk mogelijk te maken.
Als je bij het aanmaken van het event, de juiste BV hebt gekozen, dan zie je bij de
vormgeving vanzelf de merken die onder deze BV vallen. Nadat je op een merk hebt geklikt,
worden de juiste kleuren en het logo geladen. Dit kan een paar seconden duren. Met de
reset knop, ga je terug naar de standaardinstelling.
Alles wat ingeklapt staat, daar hoef je eigenlijk niet naar te kijken!
We raden je aan om aan de lay-out en de custom lay-out echt niets aan te passen. Doe je
dat toch, dan kan het zijn dat je allerlei waardevolle informatie kwijt bent. Je moet dan
wellicht weer opnieuw beginnen. Dat is zonde van je tijd. Dus bij twijfel, neem even contact
op met aanmelder.nl
Wat mag je echt NIET aanpassen:
- de onderste footer:

-

de CSS van het evenement.

Wat moet je zelf nog doen?
Je kunt op verschillende plekken plaatjes toevoegen. We geven duidelijk in het plaatje aan,
welk formaat het plaatje moet zijn om de website mooi weer te geven op allerlei
devices/formaten. Zorg er zelf voor dat je plaatje het juiste formaat heeft voor je het upload
in aanmelder.nl. De rest spreekt eigenlijk voor zich!
Een plaatje toevoegen/vervangen
We hebben overal in de plaatjes al aangegeven wat de ideale formaten zijn, om je website
goed weer te geven in allerlei devices. Heb je een plaatjes, zorg dan zelf dat je hem upload
in het formaat dat we aangeven. Is je plaatje het juiste formaat, dan kun je hem zo uploaden.
Klik het plaatje aan en klik vervolgens op dit icoon in de ck-editor:

Je kunt dan je bewerkte plaatje uploaden. Het plaatje wordt meteen weergegeven.
Wil je zien hoe je pagina er voor een gast uit ziet, klik dan op “preview website”.
CSS
Hier mag je geen aanpassingen in doen. Zou je iets aan willen passen, neem dan eerst
contact op met Stephanie of met aanmelder.nl
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Hoofdstuk 5 - Website pagina’s
Via website pagina’s kun je gemakkelijk je eigen website in elkaar zetten. Er zijn al een paar
standaard pagina’s voor je gemaakt. Om een pagina te activeren, druk je op het
wereldbolletje:
Als deze blauw kleurt staat de pagina online.
Tekst bewerken
Een tekst kun je bewerken door hem te selecteren en dan kun je je tekst intikken. Op de
plaatsen waar je vormgeving kunt toepassen, zie je de ck-editor:

Extra pagina’s toevoegen
Wil je meer pagina’s toevoegen aan je website? Door op de onderstaande knop te drukken,
maak je een nieuwe lege pagina.

Pagina’s zoals Contact en Locatie hebben een standaard opmaak in aanmelder.nl. Zo kun je
bijvoorbeeld makkelijk je adres en routebeschrijving invoeren.
De kleuren, lettertypes en styling die je ziet op je pagina’s worden meegenomen vanuit
Vormgeving. Vanuit de BV en het merk die je gekozen hebt, hebben wij al de juiste kleuren,
lettertypes en styling ingevoerd. Wil je iets wijzigen, maar twijfel je, neem dan even contact
op met aanmelder.nl of met de key-user op jouw locatie.
Een link toevoegen/vervangen
Als je een link wilt toevoegen aan een button, dan kun je dubbelklikken op de button. Je
krijgt dan dit scherm te zien:

Bij Doelvenster kun je aangeven wat je met de link wilt doen, waar de button naar verwijst:

18

Een plaatje toevoegen/vervangen
We hebben overal in de plaatjes al aangegeven wat de ideale formaten zijn, om je website
goed weer te geven in allerlei devices. Heb je een plaatjes, zorg dan zelf dat je hem upload
in het formaat dat we aangeven. Is je plaatje het juiste formaat, dan kun je hem zo uploaden.
Klik het plaatje aan en klik vervolgens op dit icoon in de ck-editor:

Je kunt dan je bewerkte plaatje uploaden. Het plaatje wordt meteen weergegeven.
Wil je zien hoe je pagina er voor een gast uit ziet, klik dan op “preview website”.
In de komende periode zullen we hier steeds aanpassingen doen, denk bijv. aan
sprekerspagina’s. En nog makkelijkere manieren om je teksten aan te passen.
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Hoofdstuk 6 - E-mail instellingen
Hier kun je alle instellingen die met emails te maken hebben personaliseren. Zo kun je hier
bijvoorbeeld instellen welk mailadres de afzender van je e-mails wordt en hoe je deelnemers
wilt aanspreken.
Bij Ontvanger instellingen geef je aan hoe je wilt dat je deelnemers worden aangesproken
in de mail. Dit geldt dus voor alle mails die jij naar je deelnemers stuurt én enkele
automatische berichten die wij versturen.
Bij Bevestigingsbericht kun je het bericht maken dat mensen krijgen als ze zich hebben
aangemeld. In dit bevestigingsbericht kun je de antwoorden van je deelnemers verwerken.
Dit doe je door de antwoordcode van een vraag (te vinden onder het tandwiel in de
desbetreffende vraag in het aanmeldformulier) in je bericht te plakken. Zo hebben je
deelnemers een duidelijk overzicht van de keuzes die ze in het aanmeldformulier hebben
gemaakt. Een bevestigingsbericht met een antwoordcode kan er als volgt uitzien;
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Het daadwerkelijke bericht:

Onderaan het bevestigingsbericht vind je een knop waarmee deelnemers hun gegevens nog
kunnen wijzigen na hun aanmelding (tenzij je dat bij Algemene instellingen hebt uitgezet.)
LET ER OP: een deelnemer,
Door op het tandwiel van het bevestigingsbericht te klikken kun je nog meer instellingen
toepassen. Zo kun je hier een barcode en QR-code in je bericht plakken. Als je gebruik gaat
maken van Scan & Badge is dit een must. De barcode en QR-code die je deelnemers via dit
bericht krijgen, is hun toegangsbewijs voor je evenement.
Via E-mail banner kun je een eigen banner uploaden. Let hierbij wel goed op het formaat
van de afbeelding of logo. Het maximale formaat is 600 x 250 pixels. Heb je geen banner
van je event, dan zullen wij het merklogo laten zien, dat je eerder gekozen hebt.
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Hoofdstuk 7 - Publiceren
Als je klaar bent met het bouwen van het formulier, de vormgeving en de website, kun je
overgaan tot het publiceren van het event. Let op dat je na publicatie geen wijzigingen meer
kunt doen en niet meer kunt testen. Je zult de eerste keer een factuuradres in moeten
vullen, hieronder vind je de factuuradressen per BV.
Assurantie
Vakmedianet Assurantie BV
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 448
2400 AK Alphen aan den Rijn
B + B Alphen
Vakmedianet BV
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 448
2400 AK Alphen aan den Rijn
Bouw
Vakmedianet BouwCommunities BV
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 448
2400 AK Alphen aan den Rijn
Food en Horeca
Vakmedianet Food en Horeca BV
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 448
2400 AK Alphen aan den Rijn
Logistiek en Mobiliteit
Vakmedianet Logistiek & Mobiliteit BV
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 448
2400 AK Alphen aan den Rijn
Management
Vakmedianet Management BV
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 448
2400 AK Alphen aan den Rijn
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Hoofdstuk 8 - Contacten
Wat is een evenement zonder deelnemers? Via contacten kun je al je toekomstige
deelnemers toevoegen zodat je ze makkelijk uitnodigingen en berichten kunt sturen.
Je kunt je contacten op drie verschillende manieren in het systeem krijgen:
Excel

Heb je al een lijst met mensen die je wilt uitnodigen? Dan kun je die lijst via
een Excel bestand uploaden. Het is wel belangrijk dat dit bestand goed is
opgebouwd. We hebben een voorbeeldbestand voor je gemaakt, zodat je
op de juiste manier je contacten kunt uploaden. Dit voorbeeld vind je door
te klikken op:

en vervolgens op:

Als je hierop hebt geklikt opent er automatisch een Excel bestand. Het is
belangrijk dat je de kolommen erin laat staan. Dus ook de volgorde van de
kolommen kun je niet aanpassen. Als een kolom niet toepasselijk is voor
jouw evenement kun je die leeg laten. Wil je extra informatie toevoegen?
Vul die informatie dan pas in na kolom G.
Als er een vraag is die je vooraf wilt invullen voor je contacten, kun je dit
doen door de antwoordcode van de vraag aan de bovenkant van de kolom
te zetten. Op deze manier hoeven je deelnemers geen informatie in te
vullen die wij al van ze weten. Meer informatie hierover vind je bij
aanmeldformulier.
Handmatig

Je kunt deelnemers ook handmatig toevoegen. Jij als organisator moet
dan zelf de gegevens van je contact invullen. Dit kun je doen als je
bijvoorbeeld later nog snel iemand wil toevoegen aan je lijst.

Kopiëren

Als je al een ander evenement binnen je account hebt gemaakt en je wil
dezelfde mensen in je contactenlijst, kun je drukken op:
Hiermee voeg je alle contacten uit een ander evenement toe. Je kunt dan
zelf kiezen of dat inclusief labels is, of dat je zelf een nieuwe toevoegt.
Meer over labels lees je hieronder.

Labels /doelgroepen maken
Als je er voor kiest om je deelnemerslijst te uploaden via een Excelbestand, kun je
deelnemers een label geven in het bestand. Dit is bijvoorbeeld handig als je een bepaalde
groep een aparte uitnodiging, herinnering of bericht wilt sturen. Je geeft deelnemers een
label door in kolom F van je Excelbestand een label toe te voegen.
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Als je deelnemers eenmaal zijn geupload verschijnen er drie iconen achter de namen.
Hier kun je de gegevens van je contacten aanpassen.
Via deze knop kun je een losse uitnodiging naar een van je contacten sturen. Kies
je uitnodiging en klik vervolgens op Stuur deze uitnodiging.
Wil je zelf aanpassingen doen in het aanmeldformulier van je deelnemers? Via
deze optie kom je terecht in het aanmeldformulier van je deelnemer. Dit kan ook
via aanmeldingen.
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Hoofdstuk 9 - Berichten
Via Berichten kun je berichten maken en versturen. Je kunt kiezen uit een uitnodiging,
mededeling, enquête en sms. Al deze berichten zet je op dezelfde manier in elkaar als je
aanmeldformulier. Rechts zie je een balk met tekstvakken en afbeeldingen die je in je bericht
kunt slepen. Zodra je bericht helemaal naar wens is klik je op:

Voordat je gaat beslissen naar wie je het bericht gaat versturen, is het belangrijk dat je een
testmail naar jezelf verstuurt. Het is belangrijk dat je dit doet. Op deze manier weet je
namelijk zeker dat je hele bericht klopt voordat je het naar al je deelnemers gaat sturen. Dus
klik overal op, kijk of de linkjes goed staan, of de kleuren bevallen, de banner wel scherp is,
je geen spelfouten meer ziet, enzovoort. Test zo vaak en zo lang als je zelf wilt!
Voordat je een testmail gaat versturen, moet je altijd een groep aanvinken bij 'Aan:' en een
Onderwerp aanmaken. Selecteer in de dropdown een naam van een willekeurige
deelnemer. Bij 'Test e-mail' kun je een e-mailadres invullen waar je de testmail naar wilt
versturen.
Het versturen van een enquête werkt net iets anders dan de andere berichten. Meer
informatie hierover vind je bij Enquête.
Zodra je helemaal tevreden bent met je bericht kun je het gaan versturen. Bovenaan de
pagina kun je aangeven wie de ontvangers worden van je e-mail. Je hebt de volgende
opties:
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Aan

Selecteer aan wie je het bericht verstuurt. Als je Personen in uw
adresboek aanvinkt kun je ook een label kiezen door te klikken
op Alleen contacten met bepaalde labels. Labels toevoegen
doe je bij contacten.

Eerder verzonden

Hier zie je naar hoeveel personen dit bericht al een keer is
verstuurd. Zij krijgen het bericht dat je wil gaan versturen niet nog
een keer.

Afzender

Hier zie je wie de afzender van de mail is. Dit zien de ontvangers
ook. Je kunt dit wijzigen bij Email instellingen.

Onderwerp

Het onderwerp dat je hier geeft is ook het onderwerp dat je
ontvangers te zien krijgen.

Bijlagen

Als je een bijlage wilt toevoegen kun je dat hier doen.

Later versturen

Als je dit vinkje aanklikt kun je een bericht inplannen om later te
versturen. Je kunt zelf een datum en tijd invullen.

Ben je er helemaal zeker van dat je bericht verstuurd kan worden? Klik dan op:

Je bericht is verstuurd! Je ziet het bericht nu staan bij verzonden berichten of bij ingeplande
berichten (als je het later wilt versturen of aanmelder.nl nog bezig is met verzenden).

Het kan zijn dat je extra mensen aan je contactenlijst hebt toegevoegd nadat je je
uitnodiging hebt verstuurd. Dan komt er rechts van je berichten onder nu in aanmerking e
 en
melding te staan. Het systeem ziet dus vanzelf dat je uitnodiging nog niet naar alle mensen
in de contactenlijst is verstuurd. Door op de melding te klikken kun je het bericht met een
druk op nu knop gelijk naar die overige personen versturen.
Wil je een herinnering sturen aan alle deelnemers die zich nog niet hebben aangemeld? Klik
dan boven je verzonden berichten op Maak herinnering. Je kunt zelf kiezen van welk
bericht je een herinnering wilt versturen. Nadat je het bericht hebt aangeklikt kun je de tekst
nog aanpassen. Als je vervolgens weer op Ga naar preview pagina klikt, zie je naar
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hoeveel personen het bericht verzonden gaat worden. Dit zijn de mensen die nog niet
hebben gereageerd, het systeem ziet automatisch wie deze mensen zijn.
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Hoofdstuk 10 - Enquête
Na afloop van je evenement wil je misschien van je deelnemers weten wat ze van je
evenement vonden. Via aanmelder.nl kun je een enquête maken die je naar al je
deelnemers kunt versturen. Wil je de enquête alleen naar een bepaalde groep versturen?
Maak dan een deelnemersgroep aan. Meer informatie hierover vind je bij Aanmeldingen.
Het maken van een enquête werkt op dezelfde manier als het maken van het
aanmeldformulier. Vanuit de rechterkolom kun je onderdelen in je enquête slepen. Door op
het tandwiel onderaan een vraag te klikken, vind je de opties van die vraag. Meer uitleg vind
je hierover vind je bij Aanmeldformulier. Je kunt ook een enquête van een ander
evenement kopiëren.
Het enige wat anders is in de enquête, zijn deze twee opties:

Je kunt ervoor kiezen om alle bevestigingen ook naar jezelf te laten sturen.
Door de tweede optie aan te klikken, verschijnt het bevestigingsbericht. Vervolgens kun je
de tekst en banner aanpassen. Dit bericht krijgen mensen als ze de enquête hebben
ingevuld.
Zodra je enquête helemaal naar wens is, ga je terug naar Berichten. Vanuit hier verstuur je
de enquête. Meer informatie over het versturen van je enquête vind je bij Berichten.
Bij Berichten vind je deze vier opties

Klik vervolgens op Enquête uitnodiging.
Hier verschijnen alle enquêtes die je tot nu toe hebt gemaakt. Kies de goede. Er verschijnt
een venster waarin je de tekst en het uiterlijk van het bericht kunt aanpassen. De knop
onderin is automatisch gelinkt aan de enquête die je hebt gemaakt. Is je bericht helemaal
naar wens? Ga dan door naar Ga naar preview pagina. Vanuit hier kun je test mails
versturen, en kiezen naar welke deelnemers je de enquête wil gaan sturen.
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Hoofdstuk 11 - Statistieken
Bij Statistieken kun je een snel overzicht zien van verschillende metrieken rondom je
evenement. Door het onderstaande vinkje aan te klikken, kun je deze statistieken in je
Dashboard tonen. Op deze manier krijg je gelijk als je je evenement opent je statistieken te
zien.
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Hoofdstuk 12 - Aanmeldingen
Zodra je deelnemers zich hebben aangemeld, kun je ze terugvinden bij Aanmeldingen. Hier
kun je zien hoe het ervoor staat met hun aanmelding.
Wil je een compleet overzicht van al je aanmeldingen en de antwoorden die je deelnemers
hebben gegeven? Onderaan de aanmeldpagina vind je de volgende knop:

Door op deze knop te drukken kun je een download maken van alle aanmeldingen. Je kunt
zelf aanvinken welke informatie je in je download wilt hebben.
Deelnemersgroepen
Met deelnemersgroepen kun je je deelnemers, zodra ze zich hebben aangemeld, makkelijk
bereiken. Wil je bijvoorbeeld een bericht sturen naar alle deelnemers die zich hebben
aangemeld voor de borrel, dan maak je een deelnemersgroep aan!
Klik op:
Je kunt zelf instellen onder welke voorwaarde je een deelnemersgroep wilt maken. Zo kun je
bijvoorbeeld per antwoord op een vraag een groep maken, of per status. Maak je gebruik
van Scan & Badge? Dan kun je via status ook de mensen terugvinden die wel zijn
aangemeld, maar niet op je daadwerkelijke evenement zijn geweest. Deze dynamische
groepen veranderen mee. Als een deelnemer dus later een antwoord verandert, wordt dat
automatisch aangepast in de deelnemersgroep.
Wil je dat deelnemers sowieso in je groep blijven staan? Maak dan een statische groep aan.
Overzicht deelnemers
Onder de deelnemersgroep vind je het overzicht van al je aanmeldingen. Als je een
deelnemer wilt terugzoeken kun je dat dus hier doen. Je kunt een filter zetten op je
aanmelding, zodat je bijvoorbeeld alleen alle aangemelde deelnemers ziet.
Achter de naam van je deelnemer zie je twee icoontjes staan:
Wil je de aanmelding van je deelnemer aanpassen? Dat kun je via deze knop doen. Je
gaat dan naar het registratieformulier van deze deelnemer. LET OP: In aanmelder kun je de
prijs niet meer wijzigen nadat de prijs van een deelnemer naar Zeno is gestuurd. Als je dus
gegevens wil aanpassen die voor de factuur van belang zijn, dan kan dit alleen handmatig in
Zeno aangepast worden. Wijzigingen van deelnemersgegevens binnen Zeno worden niet
doorgezet in aanmelder.
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Door op deze knop te drukken verstuur je de uitnodiging of bevestiging nog een keer.
Dit kan handig zijn als je een enkele deelnemer de QR-code nog een keer wil sturen.
De status van de betalingen worden niet in aanmelder.nl weergegeven maar in Zeno. Je
krijgt in aanmelder.nl dus wel feedback over de inhoud van de registratie, maar niet over de
betaling.
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Hoofdstuk 13 - Statistieken per vraag
Wil je meer informatie over hoeveel deelnemers een bepaalde vraag hebben ingevuld? Via
Statistieken per vraag kun je een Excel downloaden met daarin precies het percentage per
vraag. Dat doe je door op

te klikken.

Je kunt ook (losse) statistieken delen met anderen op deze pagina.
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Hoofdstuk 14 - Enquêteresultaten
Als je enquête uiteindelijk verstuurd is, wil je natuurlijk wel weten wat het resultaat is. De
uitkomst van je enquête vind je bij enquêteresultaten.
In het overzicht zie je alle enquêtes die je tot nu toe hebt verstuurd. Door op dit:
icoontje
te drukken, vind je een lijst van alle deelnemers die je enquête hebben ingevuld. Hier kun je
dus per persoon zien wat iemand heeft ingevuld. Achter elke deelnemer staan vier icoontjes:

Hiermee kun je de antwoorden van de enquête van je deelnemers aanpassen.
Heeft je deelnemer het bevestigingsbericht niet gekregen of wil je hem nog een keer
sturen? Door op deze knop te drukken, verstuur je het bevestigingsbericht opnieuw aan
deze deelnemer.
Door op dit kruisje te drukken verwijder je de enquête van de desbetreffende deelnemer.
Het is ook mogelijk om alle antwoorden van van je deelnemers te downloaden in een
Excelbestand. Klik hiervoor op:
. Vervolgens verschijnt er een
lijst met downloadopties. Hier kun je aanvinken welke voorkeuren je allemaal in de download
wil hebben. Op deze manier kun je je download dus zo specifiek maken als je zelf wilt!

Naast
vind je
. Hier kun je een overzicht vinden van alle vragen die je hebt gesteld
aan je deelnemers. Je kunt elke vraag uitklappen om zo te zien hoeveel mensen je vraag
hebben beantwoord.
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Hoofdstuk 15 - Scan & Badge
Wil jij je deelnemers op je evenement voorzien van een gepersonaliseerde badge? Maak
dan gebruik van Scan & Badge. Je deelnemers ontvangen in hun bevestigingsbericht een
QR-code. Deze code wordt op het evenement zelf gescand door onze tablets. Vervolgens
rolt er binnen een paar seconden een gepersonaliseerde badge uit de printer.

Hieronder vind je onze Scan & Badge film. Wil je gebruik maken van Scan & Badge op je
evenement? Neem dan contact op met sales@aanmelder.nl of vraag gelijk een vrijblijvende
offerte aan via onze website. We bieden twee formaten badges aan: 85x55 mm
(creditcardformaat) en 110x85 mm.Je kunt zelf een ontwerp maken, of je kunt je wensen
aan ons doorgeven zodat wij een mooi ontwerp voor je kunnen maken.
https://www.youtube.com/watch?v=XUIwltvZAq0

Badges zelf printen
Er is ook een optie om eenvoudig zelf een pdf te maken van de badges van je deelnemers.
Je kunt dan zelf een plaatje uploaden, 2 of 3 regels invoeren (bijv naam + bedrijfsnaam) en
dan krijg je als resultaat een pdf met of zonder snijtekens. Deze pdf kun je zelf naar een
repro of drukkerij sturen en op maat laten snijden.
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Hoofdstuk 16 - Na afloop van je evenement
Zodra je evenement is afgelopen, krijg je van ons een mailtje met de vraag of je evenement
afgesloten kan worden. Je kunt via deze mail je event en/of je website sluiten. Een
afrekening krijg je alleen als je additionele diensten hebt afgenomen, zoals bijv Scan &
Badge of sms-berichten.
Hopelijk heb je aan de hand van dit handboek een mooi evenement kunnen neerzetten. Zijn
er dingen waar je nog niet uit komt? Dan kun je altijd even contact opnemen met onze
support afdeling. Zij zitten elke werkdag van 9:00 t/m 17:00 voor je klaar om al je vragen te
beantwoorden. Je kunt mailen naar info@aanmelder.nl of even bellen naar 015-2400119.
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