
HANDLEIDING

Mogelijkheden
Word gevonden door consumenten.

Al jouw aangeboden producten en/of diensten op één platform. Denk aan
vouchers, pakketten, reserveringen, afhaal en bezorg diensten.

Wij denken mee over manieren om creatief te verkopen.
Laat een online order/betaalsysteem installeren en zorg dat de consument cash,

pin of via telefoon kan betalen.
 

Wij  helpen je graag!  Neem bij vragen of voor advies contact met ons op.
Ook het aanmeld proces kunnen we van je overnemen. 

Vul daarvoor de gegevens via deze link in:
https://ourmapp.typeform.com/to/iZOAGZ.

 
We zijn bereikbaar via: 

Diente - diente@ourmapp.com
Debbie - 0653435760

 



Registreren
1) Maak een profiel aan via ons registratieformulier. 
2) Bevestig de registratie met de ontvangen e-mail. 
      Let op: de e-mail kan in je spambox terecht zijn gekomen.

Via onderstaande stappen leggen we uit hoe je jouw creatieve bezorg/afhaal
service op ons platform aanbied. Voor optimaal gebruik adviseren wij
onderstaande stappen te volgen, maar voel je nergens toe verplicht.
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Profile > basis profiel
1) Login via het geregistreerde account.

2) De tap ''profile'' opent.

3) Vul hier ''first name'' en ''last name'' in. 
4) Klik onderaan de pagina op ''update profile'' om de wijzigingen op te slaan.



2) Klik op ''add new''. 
3) Bij ''add title'' voer je de naam van jouw zaak in.  
4) Vul bij het tekstvak een korte omschrijving van jouw zaak in, wat biedt je aan
en op welke manier het word aangeboden (denk aan afhaal en bezorg
mogelijkheden), voeg jouw website link toe en/of de link naar je social
mediakanaal (doe dit door naar Instagram, Facebook of een ander platform te
gaan en de website url van jouw zaak te kopieren). 
5) ''Item image''.  Voer hier het logo van jouw zaak toe. 
6) ''Item features'' onder het kopje ''item options'' kan je op on laten staan. 
7) ''Address'' voer de naam en plaats van jouw zaak in en druk op find. Als jouw
zaak niet word gevonden zoek je op adres.
8) Vul ''telephone'' en ''email'' in. 
9) ''Show email'' en ''contact owner'' mogen op on staan. 
10) Bij ''web'' voer je de link naar jouw website in. 
11) ''Opening hours'' hoeven alleen indien gewenst ingevuld te worden. Dit is
extra en dus niet noodzakelijk.  Wanneer deze zijn ingevoerd klik je on. 
12) De volgende opties ''gallery'' en ''features'' mogen op off blijven staan. 
13) Bij ''advanced filters'' selecteer je één of meerdere filters die op jouw zaak
van toepassing zijn.
14) Geef aan onder welke prijscategorie jouw zaak valt bij ''food menu options''.
Opties van één tot en met vijf € tekens.
16) Selecteer rechtsboven bij ''item categories'' en ''item locations'' het item dat
per categorie het meest toepasselijk is voor jouw zaak. Per categorie kies je hier
dus maar één item. 
 

Items > aanmelden nieuwe zaak
1) Open de tap ''items''. 

17) Klik bovenin op ''publish''. Jouw zaak is nu zichtbaar op ons platform.
Herhaal de stappen bij items om meerdere zaken toe te voegen.



2) Klik op ''add new''.
3) Bij ''add title'' voer je de naam van het product dat je aanbied in. 
4) Vul in het tekstvak hieronder een omschrijving van het product toe.
5) ''Featured image''.  Voer hier het logo van jouw zaak in.
6) Bij ''food menu options'' vullen we onderstaande gegevens aan. 
7) ''Restaurant'' selecteer de zaak waar dit product word aangeboden. 
8) ''Amount'' het aantal beschikbare producten. 
9) ''Price'' de stukprijs van dit product.
10) Bij ''menu type'' en ''food type'' kies je de meest toepasselijke optie. 
11) ''Offer dates''. Dit is alleen van toepassing wanneer dit product alleen
tijdelijk beschikbaar is. Bijvoorbeeld wanneer het een dagmenu of speciale
actie is. 
12) Klik bovenin op ''publish''.
Jouw zaak en product zijn nu online zichtbaar op ons platform!
Herhaal de stappen bij food menu om meerdere producten toe te voegen. 

Food menu > de aangeboden producten

1) Open de tap ''food menu''. 

De aangeboden producten bij ''food menu'' zijn puur ter informatie en niet
direct bestelbaar na het invoeren. 


