Leer aan de hand van deze beknopte
handleiding te werken met je ‘Dashboard’,
om jouw persoonlijke website te beheren
en naar wensen aan te passen.

Handleiding
Aurélie Duriau – 02/2018

Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 2
1.

2.

Navigeren in mijn Dashboard .......................................................................................................... 2
1.1.

Mijn Profiel .............................................................................................................................. 3

1.2.

Dashboard ............................................................................................................................... 4

1.3.

Beheer openingsuren .............................................................................................................. 4

1.4.

Favoriete merken .................................................................................................................... 5

1.5.

Producten in de kijker ............................................................................................................. 6

1.6.

Producten ................................................................................................................................ 7

1.7.

Pagina’s.................................................................................................................................... 8

1.7.1

Homepagina .................................................................................................................... 8

1.7.2

Andere pagina’s ............................................................................................................. 10

1.8.

Blogartikelen.......................................................................................................................... 12

1.9.

Klanten................................................................................................................................... 12

1.10.

Bestellingen ....................................................................................................................... 13

1.11.

Diensten............................................................................................................................. 13

Eigen reviews schrijven ................................................................................................................. 13

1

Inleiding
Hoera! Je nieuwe website is klaar en kan naar wensen aangepast worden… Hoe doe je dit? Dat lees je
in deze geïllustreerde handleiding.
Deze handleiding, als ook alle updates over de nieuwe website, kan je steeds raadplegen op Butler >
Marketing > NIEUWE WEBSITE.
Zit je toch nog met vragen, kan je steeds per mail contact opnemen met web@exellent.be of
telefonisch met de centrale en vragen naar de Marketing afdeling.
Succes!

1. Navigeren in mijn Dashboard
De URL van je dashboard is de volgende: http://dashboard.connect-plus.be.
Inloggen doe je met je ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord. Ben je ze kwijt? Dan kunnen wij
ze jou opnieuw bezorgen.
Hieronder overlopen we alle knoppen die links in de menubalk van het Dashboard verschijnen. Per
knop is er een apart hoofdstuk aangemaakt.
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1.1. Mijn Profiel

Hier kan je eenvoudig je gegevens, je adres, je prijsstrategie aanpassen en je social media koppelen.
Bij ‘Contactinformatie’, kan je eventueel tekst voorzien op de ‘Contact’ pagina. Bijvoorbeeld: ‘wij zijn
uitzonderlijk gesloten/open van…tot… of met jaarlijks verlof,…’.
Wil je hier een URL of e-mailadres met doorklik voorzien, moet je na het typen van het gewenste
URL/e-mailadres de hyperlink er manueel aan toevoegen. Selecteer het adres, klik op het logo ‘Link’
in de werkbalk en voeg daar nog eens het volledige URL/adres in. Nu wordt het adres ook
onderstreept.

Social media wordt onderaan weergegeven met logo en rechtstreekse link op de homepage van jouw
website.
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1.2. Dashboard
Je Dashboard is je startpagina van de Dashboard Light Module.

1.3. Beheer openingsuren
Bij beheer openingsuren, kunnen de openingsuren van de winkel naar wensen worden aangepast.
Voor elke dag of tijdspanne kan een nieuw item toegevoegd en ingesteld worden.
Dagen waarop de winkel gesloten is, worden met een rood balkje aangegeven in de module. Dagen
waarop de winkel open is, met een groen balkje.
Voor wijzigingen aan een bestaande dag/tijdspanne, kan eenvoudig op het potloodje geklikt worden
om het te aan te passen.
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1.4. Favoriete merken
Hier kunnen de favoriete merken in toegevoegd worden, aan de hand van het veld. Vul jouw favoriet
merk in en klik vervolgens op het groene + teken om het toe te voegen.
Deze merken kunnen vervolgend in het blokje ‘favoriete merken’ weergegeven worden op de
homepagina.
OPGELET: het blokje met de favoriete merken wordt hierdoor niet automatisch op de homepagina
toegevoegd. Zie pagina’s > Homepagina (1.7.1) voor de werkwijze.
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1.5. Producten in de kijker
Op dezelfde manier als favoriete merken, kunnen ook producten in de kijker worden geconfigureerd.
Je kunt hier een lijstje maken van alle producten die je graag als ‘in de kijker’ wil plaatsen op de
homepagina.
Vul in het veld een stukje van de code, de volledige code (zonder voorcode Butler) of het merk +
categorie in en klik vervolgens op de groene knop om het toe te voegen aan de producten in de
kijker.
OPGELET: deze producten in de kijker zullen na het instellen niet automatisch op de homepagina
verschijnen. Zie pagina’s > Homepagina (1.7.1) voor de werkwijze.

Klik op groene + om artikel toe te voegen
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Klik op rode x om artikel terug te verwijderen

1.6. Producten
Onder producten verschijnen alle producten die voor jouw website toegankelijk zijn.
Wil je een bepaald merk of bepaalde producten uit dit assortiment verbergen? Dan kan je regeltjes
toevoegen bovenaan om bepaalde merken of categorieën te verbergen. Klik op het plus-teken om de
regel toe te voegen.
Wil je slechts een bepaald product van een merk verbergen, kan je het product eenvoudig uitvinken
links.

Producten opzoeken kan eenvoudig aan de hand van de zoekbalk bovenaan rechts.
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Wil je een product verbergen, doe je dit zo:
Klik op producten
Klik rechts in zoekveld en tik code of gedeelte van artikelcode in

Klik vinkje uit naast artikel, artikel staat niet langer meer actief
Deze procedure kan je ook volgen om een artikel terug actief te zetten, door vinkje terug aan te
klikken

Wil je een categorie producten verbergen, doe je dit zo:
Vb TOON alle televisies, behalve het merk LG

1.7. Pagina’s
Onder pagina’s, kan je de pagina’s van de website beheren. Dit zijn zowel de homepagina als de
pagina’s die in de bovenste, donkere balk worden weergegeven.

1.7.1 Homepagina
Onder pagina’s > Home, vind je je homepagina terug. Door rechts op het potloodje te klikken, kan je
je homepage aanpassen en de homepage op inactief zetten.
Klik je vervolgens nog eens op Bewerk pagina, zal je de Page Builder openen en kan je de inhoud van
de pagina naar wensen wijzigen.
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De Page Builder is een zeer eenvoudige Drag & Drop systeem, waarmee je blokjes van links naar
rechts kunt verschuiven op de pagina.
De blokjes op de pagina kan je ook achteraf nog verplaatsen, verwijderen en aanpassen.
Er bestaan blokjes met enkel titel, titel + tekst, video’s,… De blokken voor de favoriete merken en de
favoriete merken, staan tussen de Exellent blokken.
TITELS
DIVIDERS = een streep om artikel in te delen
BANNERS = foto’s
EXELLENT BLOKKEN = tekstblok of tekstblok met foto
+ categorie + producten

BLOKKEN = tekstblok of tekstblok met foto
Video = om youtube link met of zonder tekst in toe te
voegen
Alerts = een boodschapbalk in gekleurde achtergrond op
homepagina toevoegen
De blokjes van plaats veranderen of wissen, doe je onder het tabblad ‘Pas structuur aan’. De tekst in
de blokjes aanpassen, doe je onder het tabblad ‘Pas tekst aan’ en de afbeeldingen wijzigen onder
‘Pas afbeeldingen aan’.
Vergeet niet telkens bovenaan of onderaan de pagina op te slaan vooraleer je het afsluit! Anders
gaan de wijzigingen verloren.

TIP: heb je (even) geen tijd om jouw homepage zelf up te daten? Klik dan op de rode knop
‘Reset’. In dit geval, gebruik je de standaard homepage die wij voor jouw profiel
samenstellen en zeer regelmatig updaten met nieuwe content.
OPGELET: zodra je zelf opnieuw iets aan je pagina wijzigt, wordt er verondersteld dat jij
opnieuw het beheer van jouw pagina in handen neemt. Wil je opnieuw het sjabloon volgen
en ons de update voor jou laten doen, moet je opnieuw op ‘Reset’ klikken.
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1.7.2 Andere pagina’s
Andere pagina’s kunnen ook aangemaakt worden. Deze pagina’s verschijnen helemaal bovenaan in
de balk op de homepage. Let dus goed op de titels die je hiervoor gebruikt.
De pagina’s beheren en aanpassen is op exact dezelfde manier als de homepagina, met de Page
Builder.
Wat je hier ook kunt doen, is in niveaus werken. Bijvoorbeeld een pagina aanmaken ‘Tips van
(voornaam vakman)’ met daaronder alle tips die je aan je klanten wil meegeven. In dit geval moeten
de tips zelf, toegekend worden onder de eerst aangemaakte pagina ‘Tips van…’ onder ‘Parent’.
Pagina’s kunnen steeds ook op inactief worden gezet, indien je ze niet zichtbaar wil maken. Handig
als je iets wil voorbereiden!
Wil je een pagina toevoegen met diverse subpagina’s, doe je dit als volgt:
Klik op pagina toevoegen
Hoofdtitel invoegen
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De subpagina’s toevoegen

Klik op potloodje om aan te passen om ander hoofdpagina te plaatsen

Klik op parent en selecteer hoofdpagina

Het resultaat is een knop met subknoppen in dropdown menu
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1.8. Blogartikelen
In Blogartikelen zie je het overzicht van al je zelf geschreven artikelen die onder de knop ‘Blog’ van de
website getoond worden. De blogartikelen kan je hier ook eenvoudig wijzigen (potlood symbooltje
rechts) of wissen (rode kruis rechts).

1.9. Klanten
Onder Klanten, zie je al je klanten die op jouw website een account hebben aangemaakt.
E-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens worden hier ook in weergegeven.
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1.10.

Bestellingen

Onder Bestellingen, vind je een overzicht van alle online bestellingen op jouw website. Je kunt de
betaalstatus raadplegen en alle details van de bestelling.

1.11.

Diensten

Onder diensten, kan je je extra diensten beheren.
Wij hebben hier een lijst van alle mogelijke diensten klaargezet. Hieronder kunnen jullie de diensten
activeren of deactiveren die jullie al dan niet willen voorstellen aan jullie klanten. De prijs van deze
diensten kan hier ook in aangepast worden.

2. Eigen reviews schrijven
Op je website kan je ook als vakman en vakvrouw een eigen review schrijven op productniveau. Wil
je graag van een bepaald toestel de plus- en minpunten aankaarten en jouw professioneel advies
met je klanten online delen, kan dit als volgt:
1. Log in op je eigen persoonlijke website (dus niet in je dashboard!) met dezelfde gegevens als
van het dashboard.

2. Zoek naar het product waarvoor je een review wenst te schrijven.
3. Klik halverwege op de productpagina van het gewenste product op ‘Schrijf een review’.
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4. Vul de gewenste plus- en minpunten in en klik onderaan op verzenden.
Wij ontvangen op de centrale jouw review en keuren deze goed, zodat het ook op jouw website
verschijnt.
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