
12345678 Welkom bij introductie:

‘Adverteren’

Vertrouwde functionaliteit, maar ook nieuwe functies, 
meer gebruikersgemak en handige inzichten.

Doe met ons de tour en zie wat het nieuwe Adverteren je biedt!
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Om de Advertentiemanager optimaal te kunnen gebruiken, is 

het handig om eerst de Advertentiemanager instellingen in te 

voeren. Deze vind je onder Mijn Bedrijf.



In de instellingen kun je onder andere:

 Kiezen welke garantielabels je wilt gebruiken

 Portals aan- en uitzetten

 Standaard teksten invoeren



Om een advertentie te maken, zoek je vanaf de beginpagina 

eerst het voertuig op via deze balk, of klik je vanuit de 

bedrijfsvoorraad het betreffende voertuig aan.



Vanuit het Voertuigdossier kun je dan een 

nieuwe advertentie aanmaken of een bestaande 

advertentie voor dit voertuig wijzigen.



Om een advertentie aan te maken, doorloop je 

een aantal stappen. Je start met de 

Voertuiginformatie, die alvast voor je is ingevuld 

op basis van het kenteken of chassisnummer.

Opel 

Agila

1.2 Enjoy



Je kunt ook andere voertuigsoorten adverteren, zoals 

een bromfiets of caravan.

Merk, model en type kan indien gewenst aangepast 

worden naar een eigen omschrijving.



De standaard accessoires vullen we alvast voor je 

in, gebaseerd op het gekozen voertuig. Je kunt ook 

zelf accessoires toevoegen, via de functie 

‘Handmatig aanmaken’.



Voer een tellerstand in om het NAP weblabel aan te vragen en kies 

welke Garantielabels je bij je advertentie wil tonen.



Op de pagina Media kun je:

 Foto’s uploaden via de Media bibliotheek

 Sjablonen toekennen aan je foto’s

 Een video-URL toevoegen



Via het sterretje kun je aangeven welke 

foto favoriet is. Deze foto wordt dan 

getoond in de header van het 

Voertuigdossier.



Hier vind je alle technische gegevens 

van het voertuig

Kies op welke Portals je de 

advertentie wilt plaatsen.



Je kunt je advertentie extra laten opvallen op je 

gekozen portals via de Portalopties. 

Ook heb je meteen inzage in de kosten.



Je kunt verschillende Prijzen invullen bij je advertentie, zoals 

een handelsprijs of een leaseprijs. Ook kun je aangeven of je 

een andere prijsstelling dan de vraagprijs wilt gebruiken.



De Advertentietitel vullen we alvast voor je in, 

maar kun je ook vrij aanpassen.

Je kunt een tekst bij je advertentie aanmaken en 

eventueel ook je standaard tekst hier invoegen.



Voordat je de advertentie publiceert, kun je kiezen of 

je er een Showroomkaart bij wilt afdrukken. Deze 

heeft een frisse, nieuwe look gekregen.



Op de Overzichtspagina zie je nog een keer alle 

ingevulde onderdelen van je advertentie. Hier kun je 

eenvoudig nog zaken wijzigen. 
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Door het uitroepteken zie je welk onderdeel nog niet 

goed gevuld is om de advertentie compleet te maken.
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Is de advertentie helemaal goed? Dan druk je op Publiceer.



Na publicatie kom je in het 

Advertentiebeheer terecht. Vanuit hier kun je…



… advertenties wijzigen of verwijderen,



…zien of de advertentie succesvol geplaatst is



… en filteren op advertentiestatus.



Advertenties die zijn verlopen, kun je 

eenvoudig herpubliceren vanuit het 

Advertentiebeheer, onder de kop ‘verlopen’.



Via het Portaloverzicht zie je welke advertenties 

op welke portals staan. Je kunt eenvoudig 

meerdere advertenties aan een portal toevoegen.



In het Transactieoverzicht vind je de gepubliceerde 

advertenties en Showroomkaarten terug. 

Ook kun je vanuit hier navigeren naar een 

advertentie om deze te wijzigen.



Alle documenten, zoals de Showroomkaart, 

kun je eenvoudig terugvinden in het 

Voertuigdossier onder het kopje Documenten.


