HANDLEIDING PROFIELPAGINA WEBSITE ONE
In dit document vind je een instructie aangaande het vullen van je profielpagina in de
expertisebank van de website van ONE.

Inloggen in de expertisebank
Om je profielpagina te kunnen bewerken, moet je inloggen in de expertisebank van de
website van ONE. Hiervoor ga je naar de website van ONE: http://one-twente.nl/
Vervolgens kies je de button “professionals” en vervolgens de optie “inloggen leden”.
Daarna krijg je het onderstaande scherm te zien.

Hier vul je de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat je (via je e-mail) hebt ontvangen.
Vervolgens klik je op de button “login”.
Nu krijg je je profiel te zien.
Bij de meeste profielen zijn de volgende velden al ingevuld:
• Bedrijfsnaam
• Beroepen
• Straatnaam en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• Website
• E-mail adres
N.B.: Controleer deze gegevens wel!
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Bewerken van je profielpagina
Je profielpagina ziet er vergelijkbaar uit met de onderstaande afbeelding.

Bij sommige profielen is al een profielfoto toegevoegd.
Om je profielpagina te kunnen bewerken klik je op het tandwiel dat je rechts naast je naam
ziet staan. Zie onderstaande afbeelding.

Wanneer je hierop hebt geklikt krijg je een aantal opties te zien, te weten:
•
•
•
•

Bewerk profiel
Mijn account
Uitloggen
Annuleren

Kies voor de optie “Bewerk profiel”
Je krijgt nu een pagina te zien die vergelijkbaar is met de onderstaande:
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Je profielpagina loopt uiteraard nog een stuk verder door naar beneden. Hieronder worden
alle onderdelen uitgelegd.

Bewerken van de header van je profiel
De header van je profiel ziet er als volgt uit:
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Omslagafbeelding
Het brede grijze vlak (met de plus) is het gebied voor je omslagafbeelding.
Het is verstandig om een omslagafbeelding te gebruiken van 851 pixels breed. Deze breedte
is gelijk aan die van een omslagafbeelding voor een (zakelijke) Facebookpagina. Het beste
kun je een afbeelding in .png formaat gebruiken.
Heb je een (zakelijke) Facebookpagina, dan kun je de omslagafbeelding die je daar gebruikt
hebt 1 op 1 overzetten naar je ONE profiel.
Wanneer je op de “+” klikt krijg je de onderstaande afbeelding te zien en kun je je omslagfoto
uploaden naar je profielpagina.

Nadat je op “toepassen” hebt geklikt kom je weer terug op je profielpagina.

Profielafbeelding
Je profielafbeelding (cover foto) kun je nu zelf uploaden.
Dit moet een afbeelding zijn van 200 pixels bij 200 pixels.
Klik op de camera om je profielafbeelding te uploaden vanaf je computer.

Klik daarna op “toepassen” om terug te keren naar je profielpagina.
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Bewerken van de rest van je profiel

Algemeen

Zie je bij een vlak een oranje ster (zie boven) dan betreft het een verplicht veld.
Zie je bij een vlak een grijs rondje met een vraagteken dan is er een uitleg bij dit vlak
geplaatst (deze wordt zichtbaar door met je muis over dit rondje te schuiven).

Bedrijfsnaam
Voeg hier je bedrijfsnaam toe. Dit is geen verplicht veld.

Beroepen
Hier kun je aangeven met welke werkzaamheden je je bezig houdt.
Dit mogen maximaal 2 beroepen zijn. Dit is een verplicht veld.
Wanneer je in het vlak onder beroepen klikt, krijg je een lijst te zien van beschikbare
beroepen.
Mocht je geen goede keuze kunnen vinden, neem dan even contact op, dan wordt jouw
keuze toegevoegd. Je vindt de contactgegevens aan het eind van deze instructie.

Bedrijfsprofiel
In dit vlak kun je een omschrijving van je activiteiten plaatsen.
Je kunt maximaal 1200 karakters gebruiken.
Je kunt deze omschrijving in platte tekst plaatsen, maar je kunt ook HTML gebruiken om je
tekst op te maken.
Dit is geen verplicht veld. Het is echter wel verstandig om van dit vlak gebruik te maken.

Straatnaam en huisnummer
Hier kun je de straatnaam en huisnummer invullen van je onderneming. Dit is een verplicht
veld.
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Postcode en woonplaats
Vul hier de postcode en woonplaats in die bij de bovenstaande straatnaam en huisnummer
horen. Dit is een verplicht veld.

Mobiele telefoon
Vul hier je (zakelijke) mobiele telefoonnummer in. Je dient een telefoonnummer als volgt in te
vullen: 06-12345678. Dit is een verplicht veld.

Vaste telefoon
Vul hier je (zakelijke) vaste telefoonnummer in. Je dient je telefoonnummer als volgt in te
vullen: 053-1234567. Dit is geen verplicht veld.
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Website
Vul hier je website adres in. Je dient je website adres in te vullen op één van de volgende
manieren:
•
•

http://mijnwebsite.nl
http://www.mijnwebsite.nl

Dit is geen verplicht veld.

Email adres
Vul hier je (zakelijke) e-mail adres in. Dit is een verplicht veld.

Sociale media
Je ziet hier 2 rijen van 3 blokken.
De bovenste rij:
•
•
•

LinkedIn
Facebook
Twitter

De onderste rij:
•
•
•

Google+
YouTube
Pinterest

Voor de sociale media kanalen die je gebruikt kun je in het betreffende veld een link naar je
kanaal plaatsen. Geen van deze velden is verplicht.

Bekijk/download bedrijfsprofiel

Hier kun je een bestand uploaden waarin uitleg wordt gegeven over je onderneming. Hierbij
kun je denken aan een digitale versie van een flyer, folder e.d.
Dit mag een .pdf-bestand, een tekstbestand of een MS Word bestand zijn.
Wanneer je op de upload knop klikt krijg je het onderstaande scherm te zien.
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Nadat je het gewenste bestand hebt geupload, klik je op “save” om af te sluiten.
Dit is geen verplicht veld.

Bekijk bedrijfsvideo
In dit veld kun je een bedrijfsvideo, die op YouTube staat plaatsen. Dit doe je door de link of
de shortlink van deze video in dit veld te plaatsen.
Dit is geen verplicht veld.

Opslaan van je profielpagina
Nadat je alle gegevens die je in je profielpagina wilt/moet verwerken hebt geplaatst.
Klik je op de button “update profiel”, zie onderstaande afbeelding.

Wanneer je op deze button gedrukt hebt, sluit de bewerkmodus zichzelf af en zie je je
profielpagina zoals bezoekers van de website deze ook zullen zien.
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Vragen en/of opmerkingen
Mocht het op één of andere manier niet lukken of heb je vragen over deze handleiding of je
profielpagina neem dan contact op:
Alex Brasz – prescriptio marketing | reclame | media
Mobiele telefoon: 06-12758965
Vaste telefoon: 053-4301274
E-mail: info@prescriptio.nl
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