Gebruiksaanwijzing
Het aanmaken van nieuwe pagina in de Buy & Sell Module in 10 eenvoudige stappen.

Stap 1.

Inloggen

Stap 2.

Nieuwe pagina aanmaken

Stap 3.

Uw advertentie een naam geven (Header)

Stap 4.

Een foto toevoegen

Stap 5.

Categorie selecteren

Stap 6.

Selecteren of u iets aanbied op zoekt

Stap 7.

Prijs en locatie invullen

Stap 8.

Tekst toevoegen

Stap 9.

Contact gegevens invullen

Stap 10.

Informatie toevoegen in PDF
Opslaan

Extra
Meerdere foto’s toevoegen
Uw pagina aanpassen



Stap 1. U logt in, rechtsboven op de site. ( fig.1)

Als u bent ingelogd veranderd het menu rechtsboven (fig. 2)

Stap 2. Nieuwe pagina aanmaken. U klikt op “Add item for sale” in de buy & sell module (fig. 3)
of in het menu op “My account” (fig. 4)

fig. 4 My account

Stap 3. Geef uw advertentie een naam. (fig. 5) U klikt met de cursor in het veld “item name”.
In dit voorbeeld: “Pump”

Stap 4. U voegt een foto toe: Klik op “Bladeren” en selecteer de foto van een locatie op uw
computer.
Klik op upload. (fig.6) De hoofd foto van uw artikel staat er nu op.
U kunt straks nog meer foto’s aan uw artikel toevoegen.
Fig. 6 foto uploaden

Stap 5: Selecteer één of meerdere categorieën waar u uw artikel onder wilt plaatsen.

In dit voorbeeld selecteren we “Dredger Components” en in het volgende dropdown menu
selecteren we Pumps – Dredging

Klik nu op Add (toevoegen) Uw product is nu toegevoegd aan deze categorie.
We kiezen er nog een op de zelfde manier, nu selecteren we Pumps/Pumps-Dredging en “Add”

De pomp in dit voorbeeld kan nu in de categorie lijst worden gevonden op zowel Pumps als op
Dredging components.

Stap 6. U kiest of u een artikel zoekt (Wanted) of verkoopt (Offered) middels een drop down
In dit voorbeeld willen we het aanbieden.

Stap 7. Prijs en locatie invullen. In dit voorbeeld vullen we in “Mail for price” en geven als locatie
alleen Netherlands op middels het dropdown menu.

Stap 8: Tekst toevoegen. Er zijn twee manieren. A: Typen in het tekst veld B: Tekst kopieeren en
plakken. In dit voorbeeld kopieeren en plakken we tekst.
LET OP! In een gemiddeld tekst format zoals Microsoft Word wordt nogal wat vervuiling
meegestuurd die u normaal niet ziet. Onze professionele database ziet dat echter wel en kan
daardoor de tekst verminken.
Om dit te vermijden klikt u eerst op het icoon “Paste as plain tekst”

In het veld wat dan verschijnt (fig. 7) kunt u uw tekst plakken, de database haalt dan de vervuiling er
uit en zet het als platte teks neer. Hierbij verdwijnt ook de opmaak, maar die kan opnieuw worden
gemaakt met de aanwezige tools.

Voorbeeld “Paste as plain texst” Tekst plakken en op OK klikken. Fig. 7

Voorbeeld geplakte tekst met nieuwe opmaak.

Stap 9. Contact gegevens invullen.
Bij het company veld zoekt u de naam van uw bedrijf op in de database.
In ons voorbeeld Yellow Pumps. Als die tevoorschijn komt, klik u er op en heeft u de selectie
gemaakt.

Vervolgens vult u de rest van uw gegevens in. In deze velden kunt u ook gekopieerde gegevens
plakken uit andere bestanden.
Stap 10. PDF files toevoegen. Net als bij het uploaden van foto’s (zie stap 2.) kunt u ook
productbladen en andere informatie in PDF toevoegen. U klikt op bladeren, selecteerd het bestand
van de plek waar het op uw eigen computer staat en klikt op Upload.
Als u nog meer bestanden wilt toevoegen klikt u op Add another item

Tot slot klikt u op Save om uw pagina op te slaan

Extra foto’s toevoegen
Als uw pagina is opgeslagen krijgt u van de database het bericht dat dit succesvol is verlopen en
neemt u mee naar het overzicht van de zojuist gemaakt pagina.
Hier kunt u met het tab blad Images, extra foto’s toevoegen

Het werkt hetzelfde als het uploaden van foto’s in stap 2.
Geef uw foto eventueel een naam bij Description, zoek de foto in uw eigen computer (Bladeren) en
klik op upload.

Als de database de foto heeft opgehaald kun u het opslaan door op Save Changes te klikken.
Wilt u eerst nog meer foto’s upladen dan kikt u op Upload a new image dit kun u zo vaak herhalen
als u wilt.

Uw pagina is nu klaar en staat keurig in de Buy & Sell module.
Als u de pagina wilt veranderen, selecteert u de pagina in de buy & Sell module en klikt u op het tab
blad Edit, dan kunt u vanaf alles wijzigen wat u wilt. De gekozen foto bij stap 4 moet u eerst
verwijderen (delete) voordat u een nieuwe kunt uploaden.

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons mailen op info@dredgepoint.org

Het Dredgepoint.org team.

