Hoe werkt het abonnementensysteem achter login.onderneemhetonline.nl

Als eerste moet u uiteraard een inlog hebben en dat houdt in, een abonnement.
Inloggen kunt u op de volgende pagina: http://login.onderneemhetonline.nl/

Dit document is voor de members, uw heeft dus het aanmeldingsproces succesvol doorlopen.
Rechts bovenin klikt u op Login om in te loggen.

U komt nu op de volgende inlogpagina:

De benodigde gegevens heeft u via E-mail van ons ontvangen.
We hebben geen kopie van die E-mail. We kunnen uw wachtwoord dan ook niet inzien.

U komt na de inlog op deze pagina:

Uiteraard blijven deze gegevens alleen voor ons zichtbaar. We zullen deze gegevens nooit afstaan
aan derden.
U ziet nu al in het leden menu "Mijn abonnementen".
Daar vindt u de content. U vindt in het menu ook FAQ dat staat voor Frequently Ask Questions. In
mooi Nederlands staat dat voor veelgevraagde vragen. We zullen in die FAQ ook verwijzen naar dit
document.

Als u op "Mijn Abonnementen" klikte, dan komt u op deze pagina:

U ziet hier in het menu links onderin de artikelen. Als u een abonnement op een financiële service
heeft, dan heeft u altijd toegang tot "Artikelen financieel algemeen" en daarbij heeft u toegang tot
één of meer van de daar geplaatste andere services.
Nogmaals, alleen als u zich daarvoor opgegeven heeft.

Stel even, u klikt op het lidmaatschap 1. Beursbox Extra en u bent daar abonnee van. U komt dan op
deze pagina:
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U ziet nu tot wanneer uw abonnement loopt.
Tevens ziet u links onder nog altijd het menu met de artikelen en rechts onder ziet u de beschikbare
bestanden.
Voor u als abonnee zijn er twee soorten content, namelijk artikelen en bestanden. Bestanden kunnen
rapporten zijn in bijvoorbeeld PDF formaat.
Als u op Beschikbare bestanden: beursboxextra klikt, dan komt u hier uit:

U klikte op het bestanden linkje:

U ziet nu onderin de beschikbare bestanden. Het zijn er nu nog niet zo veel. Waarschijnlijk zullen de
bestanden naar verloop van tijd in aparte mappen komen, zodat het zoeken makkelijker gaat
worden.

U kon ook op de artikelenlink in het menu geklikt hebben.
U komt dan op deze pagina uit:

U krijgt dan een lijst te zijn van de voor u van toepassing zijnde artikelen.
Klikt u op een service waar u geen abonnement op heeft, dan krijgt u daarvan een melding. Uiteraard
kan u zich voor die service ook opgeven.
Via Onderneemhetonline.nl werken verschillende ondernemers en ondernemingen samen. U ziet dat
terug aan de verschillende logo's op de site. Deze samenwerking is effectiever dan iedereen een
aparte site laten opzetten en alles los van elkaar opzetten.

Heeft u verdere vragen over de werking van het systeem, kijkt u dan eerst in FAQ.
Komt u fouten tegen, of denkt u dat het een fout is, meldt u dat dan even via E-mail op
tom.lassing@gmail.com
De service is nog in ontwikkeling de site is 23 mei online gegaan en dat was een bewuste keuze. We
bleven namelijk aanpassen zonder steeds de zaak online te brengen. Op een gegeven moment moet
je gewoon jezelf ook onder druk zetten door live te gaan en de start keihard te maken. Ook als het
misschien nog niet 100% af is. De vraag is namelijk of iets wel ooit 100% af gaat zijn.

Suggesties zijn ook altijd welkom. We kunnen niet beloven iedere suggestie ook toe te passen. De
basis van de software is gekocht en dat geeft ook de nodige beperkingen.

We doen onze uiterste best u als klant een goede klantervaring mee te geven.

Vriendelijke groeten,

De ondernemers achter dit initiatief.

