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levert u het juiste contact!

Dank voor uw deelname aan Port of BUSINESS. Vanaf nu bent u lid van het
grootste communicatieplatform van Zuid-Holland Zuid met de daarbij behorende voordelen.
Eén van die voordelen is o.a. de toegang tot de volledige website
www.portofbusiness.nl met actueel nieuws uit de regio, de kennisdatabank
en een uitgebreid archief. Daarbij heeft u de mogelijkheid om een persoonlijke proielpagina en forum aan te maken. Ook via social media zijn er verschillende manieren om iets onder de aandacht te brengen, o.a. door artikelen te delen. Uiteraard ontbreekt een zakenagenda met regionale
bijeenkomsten en evenementen niet op de website. Zo hoeft u niets te
missen!

Op de volgende pagina's treft u een handleiding aan waarmee u, als lid van
Port of BUSINESS, actief met de website www.portofbusiness.nl aan de slag
kunt!
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01. Aanmelden

Bij het lidmaatschap hoort een bedrijfsproielpagina. Deze hebben wij al voor
u aangemaakt naar aanleiding van aangeleverde content. Aan deze pagina is
een persoonlijke proielpagina gekoppeld.
U ontvangt van ons een e-mail met daarin uw gebruikersnaam, uw e-mailadres en een link om uw wachtwoord in te stellen en uw account te activeren.
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Wanneer u op de link klikt in de mail, opent een speciale pagina op de website. Hier wordt u verzocht uw gebruikersnaam of e-mailadres in te geven.

Hierna zult u opnieuw een e-mail ontvangen met een link die u naar een
pagina op de website leidt.

Hier kunt u zelf een wachtwoord invoeren. Zorg voor een uniek wachtwoord,
voor de veiligheid van uw account!

Hierna volgt nog een laatste bevestigingsmail met uw gegevens. Vanaf nu
kunt u inloggen op Port of BUSINESS!
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02. Persoonlijk proiel

Zodra u bent ingelogd kunt u verschillende gegevens aanpassen: accountgegevens, proielgegevens, bedrijfsgegevens en interesses. Dit kunt u doen
door rechtsboven op uw naam te klikken en vervolgens op Mijn proiel.

Er wordt een pagina geopend waar u uw accountgegevens kan aanpassen
(onder andere uw e-mail en wachtwoord).

Onder het tabje Persoonsgegevens kunt u uw persoonlijke gegevens invullen
om uw proiel persoonlijk te maken. De persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor uzelf en de beheerder van Port of BUSINESS. Met deze gegevens
kunnen wij relaties met elkaar in contact brengen.

Onder het tabje Bedrijf kunt u aangeven bij welk bedrijf u werkzaam bent en
in welke functie. Daarnaast kunt u aangeven wat uw vorige werkgever was.

Onder het tabje Interesses kunt u aangeven wat uw persoonlijke interesses
zijn door de knoppen aan of uit te zetten. Met deze gegevens kunnen we op
basis van uw interesses u persoonsgericht benaderen.

Uiteraard kan alle informatie die u invult te allen tijde worden gewijzigd en
aangepast.
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03. Bedrijfsproiel

Als u in het bezit bent van een account waaraan uw bedrijf gekoppeld is kunt
u ook uw bedrijfsproiel aanpassen en uitbreiden. De basis van deze pagina
hebben wij al voor u aangemaakt.
Ga via de pagina Bedrijven naar uw bedrijf. U zult zien dat er een extra knop
beschikbaar is, t.w. Bewerken.

Deze knop "Bewerken" is alleen zichtbaar voor u als eigenaar of beheerder.

Klikt u op Bewerken dan opent de bedrijfsproielpagina met alle invulbare
gegevens. Deze kunt u naar wens aanpassen en uitbreiden.

Als lid van Port of BUSINESS heeft u exclusief toegang tot alle bedrijfsproielen. Onderaan elk bedrijfsproiel ziet u een rode knop Contact aanvragen via
Port of BUSINESS. Klikt u hierop dan krijgt Port of BUSINESS een melding dat
u graag in contact komt met het desbetrefende bedrijf.
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04. Nieuws en artikelen

Met Port of BUSINESS blijft u altijd op de hoogte van actueel nieuws uit de
regio. Onder het kopje Nieuws kunt u de laatste artikelen en/of columns vinden.

Ook kunt u gebruik maken van het Partnernieuws. Hier kunt u nieuws zien
dat door leden van Port of BUSINESS is aangeleverd.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zelf ook nieuws heeft wat u hier graag
zou willen delen. Schroom niet, stuur het ons toe dan zorgen wij dat het zo
spoe-dig mogelijk op de website terechtkomt.
Aanleveren kan via redactie@portofbusiness.nl

Voor u als lid van Port of BUSINESS zijn ook alle artikelen op de website zichtbaar. Dit in tegenstelling tot de reguliere bezoekers van de website. Zij zullen
bij een aantal artikelen een slotje aantrefen wat hen verhindert verder te
lezen.
Artikelen die in onze magazines worden geplaatst verschijnen al eerder op de
website en zijn, tot aan de verschijning van de magazines, uitsluitend te lezen
door leden van Port of BUSINESS.
Bepaalde (kennis)artikelen zullen niet worden vrijgegeven voor
openbare publicatie en zijn ook alleen te raadplegen door leden van Port of
BUSINESS.
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05. Uitgebreid zoeken

De functie Uitgebreid zoeken is erg handig als u op zoek bent naar een speciiek artikel en/of column. Onder het kopje Nieuws kunt u deze functie vinden. Hier kunt u zoeken op datum, regio, categoriën en sectoren.

De functie uitgebreid zoeken is exclusief beschikbaar voor leden van Port of
BUSINESS.

PORT OF BUSINESS | HANDLEIDING

9

06. Agenda

De website Port of BUSINESS bevat ook een agenda voor de aankomende
events en congressen. Hier vindt u de benodigde informatie zoals datum, tijd,
sprekers, onderwerp en locatie en kunt u zich meteen aanmelden!

Ook hiervoor geldt dat u, als lid van Port of BUSINESS, bepaalde voordelen
geniet. U kunt gratis alle bijeenkomsten bijwonen.
Ook kan het zijn dat u events in de agenda aantreft die voor de reguliere
bezoekers niet zichtbaar of toegankelijk zijn.
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07. Community

De website Port of BUSINESS bevat ook een een Community. Dit forum,
alleen toegankelijk voor leden van Port of BUSINESS, kunt u bereiken door
rechtsboven op uw naam te klikken en vervolgens op Community.

Er opent dan een nieuwe pagina Community waarop u zelf een onderwerp
kunt starten of waar u op al bestaande onderwerpen kunt reageren.

Tevens kunt u hier aangeven of u per email op de hoogte gehouden wilt
worden van reacties van de andere leden van Port of BUSINESS.

PORT OF BUSINESS | HANDLEIDING

11

08. Tenslotte

Deze handleiding is een markeerpunt van de situatie op dit moment. Uiteraard wordt er continu gewerkt aan optimalisatie van het platform Port of
BUSINESS, zowel wat betreft de website, de evenementen als de magazines.
Dit met als doel om onze relaties nog beter van dienst te kunnen zijn en nog
meer service en kwaliteit te kunnen bieden.

Wij hopen u op termijn een nieuwe handleiding te kunnen toesturen met nog
meer mogelijkheden binnen het platform Port of BUSINESS.
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