HANDLEIDING
VERMELDING
BIJWERKEN
CATEGORIE
SHOPPEN

Als partner van VVV Zeeland heeft u toegang tot onze beheeromgeving. Daar heeft u de mogelijkheid
om zelf uw vermelding, die getoond wordt op onze digitale kanalen, zoals vvvzeeland.nl, Zeeland app,
ZIDS, te beheren. In deze handleiding geven wij uitleg over de wijze waarop u uw gegevens kunt
bijwerken.

Google Chrome
Gebruik Google Chrome voor het bijwerken van uw vermelding en beschikbaarheid. Met deze browser
functioneert ons systeem het best.

Download Google Chrome via:
www.google.nl/chrome/browser/desktop

Inloggen
Ga naar http://zakelijk.vvvzeeland.nl
Log aan de rechterkant van de homepage in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Wachtwoord vergeten
Ga naar https://beheer.vvvzeeland.nl/k/nl/n1954/profile/lostpw of klik in het inlogvenster op Wachtwoord
vergeten?.
Vul uw gebruikersnaam

of e-mailadres (waarmee uw account geregistreerd is) in en klik op Verstuur. Via
e-mail ontvangt u een activatiecode waarmee u een nieuw wachtwoord aan kunt maken.

Gebruikersnaam vergeten
Neem contact op met de Servicedesk van VVV Zeeland via 0113-745710 / servicedesk@vvvzeeland.nl
of het dichtstbijzijnde VVV-inspiratiepunt.
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Vermelding bijwerken
Na het inloggen komt u op de homepage van de beheeromgeving. Via de menuknop ‘Vermelding
bijwerken’ gaat u naar de wijzigingspagina.

Bovenaan ziet u een filter. Dit filter is alleen nuttig indien u veel vermeldingen hebt om bij te werken.
Hiermee kunt u dan eenvoudig zoeken. Indien u slechts één of enkele objecten hebt dan hoeft u het
filter niet te gebruiken.
Onder ‘Resultaten’ staat uw vermelding(en) weergegeven. Indien deze gegevens onjuist of onvolledig
zijn dan kunt u dit melden bij onze Servicedesk of het lokale VVV-inspiratiepunt.

Klik op de regel van de vermelding die u wilt wijzigen of op het icoon met het kladblok en potlood
achter de regel.
U komt nu op een wijzigingspagina met diverse tabbladen. Ieder tabblad bevat verschillende velden die
u kunt wijzigen. U kunt een tabblad bekijken door in de donkergrijze balk op de titel te klikken.
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Alle tabbladen en velden die van belang zijn om in te vullen komen in deze handleiding aan bod. De
overige velden spreken voor zich of zijn niet zichtbaar op www.vvvzeeland.nl. De tabbladen kunnen
verschillen per vermelding-type shoppen (audio, boodschappen, in en om het huis, kleding, kunst,
overige winkels, sieraden, streekproducten en tuinieren).

Tabblad Algemeen
Op het tabblad algemeen vindt u basisinformatie over uw vermelding zoals bijvoorbeeld de naam en de
regio (alleen door VVV Zeeland te wijzigen), type bedrijf of erkenningen.
Naam
Vul hier de naam van uw bedrijf in. Door op de vlaggetjes achter het veld te klikken kunt u namen in
meerdere talen invoeren. Deze zijn zichtbaar op de Engelse, Duitse of Franse versie van de website.

Soort winkel
Geef hier aan wat voor soort bedrijf het betreft. Meerdere soorten selecteren is mogelijk.

Erkenningen
Selecteer de organisaties die uw bedrijf officieel hebben erkend.

Coördinaten
Deze coördinaten worden gebruikt om een Google Maps kaartje met locatie in uw vermelding te tonen.

Met Kies coördinaten kunt zelf een locatie ‘prikken’.

Verplaats de locatie marker naar de exacte locatie van uw bedrijf en klik op Kies. Met + en - kunt u in- en
uitzoomen.
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Klik op Genereer coördinaten vanuit adres om de coördinaten uit het adres te laten ophalen.
Let op: het adres van uw bedrijf moet hiervoor wel ingevuld zijn op het tabblad adressen.

FIKS nummer
Het dichtstbijzijnde fietsknooppunt (nummer).

Plaats(en)
Geef hier de dichtstbijzijnde/ relevante plaats(en) aan. Deze plaatsen worden gebruikt voor
afstandsberekeningen in zoekresultaten.

Als u op Selecteren/wijzigen klikt wordt er een venster geopend waarin u plaatsen kunt opzoeken en
selecteren. Wanneer een plaats geel gekleurd is betekent dit dat deze geselecteerd is. Met het kruisje
sluit u het venster. De toegevoegde plaatsen zijn nu zichtbaar onder de knop S
 electeren/wijzigen. Met
het rode kruisje kunt u deze plaatsen verwijderen.

Brochure
Mogelijkheid om een (PDF) brochure over uw bedrijf te uploaden.
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Tabblad Adressen
Op dit tabblad kunt u de adresgegevens invoeren/wijzigen van uw bedrijf. Het gaat hier uitsluitend om
het vestigingsadres en niet dat van bijvoorbeeld de beheerder of eigenaar.
Ook kunt u hier gegevens over uw bankrekeningnummer, KvK nummer of BTW nummer invullen. Deze
zijn alleen zichtbaar voor VVV Zeeland en worden niet getoond op vvvzeeland.nl.
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Tabblad Vermelding
Uitgebreide tekst
In dit veld staat de tekst die op de website getoond wordt. Engelse, Duitse en Franse tekst kan
toegevoegd worden door op het betreffende vlaggetje onder het uitgebreide tekst veld te klikken. Deze
teksten zijn zichtbaar op de Engelse, Duitse en Franse versie van de website www.vvvzeeland.nl.

Functies teksteditor
Plakken als platte tekst (zonder opmaak)

Vette tekst
Cursieve/schuine tekst

Onderstreepte tekst

Opsomming met bullets

Opsomming met nummers

Link

Ongedaan maken

Herhalen

6

Tips bij uitgebreide tekstveld:
● Schrijf teksten niet in hoofdletters of met overbodige leestekens (zoals uitroeptekens).
● Geen afkortingen of verkleinwoorden.
● Geen vette tekst (anders dan tussenkopjes boven een alinea).
● Schrijf in de derde persoon. Bijv. niet "we beschikken .. ", maar "[naam bedrijf] beschikt over ..".
● Korte zinnen (max 10- 15 woorden).
● Schrijf in de je-vorm om de tekst persoonlijker te maken. Ook voor de uniformiteit van de
website is dit belangrijk. Op vvvzeeland.nl spreken we de gast met je aan.
● Gebruik bij langere teksten tussenkopjes.
● Geen slogans en andere wervende beginregels.
● Geen info die in andere velden terugkomen, zoals adres, openingstijden, prijzen etc.
● Tekst opbouwen uit minimaal drie alinea’s volgens dit stramien:
1.
2.
3.

Algemene inspirerende info locatie (bijv. plaats/dorp/stad, omgeving, in combinatie met uw
bedrijf)
Kenmerken en leukste bijzonderheden van uw bedrijf (type, voorzieningen)
Praktische info (bijv. extra’s, service, bij te boeken bijzonderheden die niet in andere velden te
plaatsen is)

Meer tekst is prima, zolang de belangrijkste informatie over uw bedrijf maar in de eerste 3 alinea´s is
opgenomen.

Tips betere vindbaarheid in Google:
● Gebruik twee á drie keer populaire zoekwoorden die gerelateerd zijn aan het onderwerp (bijv.
shoppen, winkelen, supermarkt).
● Gebruik twee á drie keer de naam van het bedrijf en de locatie. Zie voorbeeldtekst.
Voorbeeldtekst
In Voorbeeldwinkel in Kuststad vind je alles wat je nodig hebt voor een dag strand. Onze winkel ligt in de
Voorbeeldstraat, vlakbij de duinovergang. Je loopt zo vanuit de winkel het strand op. Voorbeeldwinkel
heeft dan ook alles wat je maar kunt bedenken als je naar het strand gaat.
We hebben de nieuwste collectie badmode, badlakens en zwemspullen zoals duikbrillen en flippers.
Maar ook voor zonnebrandcrème kun je bij ons terecht. Of als je gewoon wilt shoppen in de
Voorbeeldstraat is Voorbeeldwinkel zeker een winkel waar je even binnen moet lopen.
Via onze webshop kun je ook online bestellen, we brengen de bestelling gratis bij je thuis. Dat doen we
in een straal van 50 kilometer, woon je daar buiten, dan vragen we een kleine bijdrage. Als je op de fiets
naar Kuststad komt, kun je die voor onze winkel in de fietsenstalling zetten. Achter onze winkel is een
groot parkeerterrein waar je de auto gratis kunt parkeren.

Foto bij vermelding
Met de knop Kies bestanden, kunt u foto’s uploaden vanaf uw computer.
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Tips foto’s bij vermelding:
● Minimaal 3 inspirerende, kwalitatieve foto’s die een goed beeld van uw bedrijf geven. Meer
foto’s plaatsen is erg gewenst.
● Bestandstype: jpg, png of gif. Andere bestandstypes kunnen niet op de website getoond
worden.
● Gebruik foto’s met een hoge resolutie. Bestandsgrootte: minimaal 1 MB en maximaal 5 MB.
● De laatst geüploade foto komt als header (groot bovenaan) op de pagina. Dit is de ‘hoofdfoto’
en moet een (actuele) foto van uw bedrijf zijn. Gebruik hiervoor een liggende foto. Minimale
afmetingen: 1440 bij 615 pixels (of groter). De andere foto’s kunnen staande of liggende foto’s
zijn.
● Dezelfde foto’s mogen gebruikt worden voor verschillende vermeldingen, als de hoofdfoto per
vermelding maar anders is.
● Gebruik actuele foto’s, niet ouder dan 5 jaar.
● Houd er rekening mee dat het beeldmateriaal rechtenvrij is en voor een website gebruikt mag
worden.
● Kies voor een zoekwoordrijke benaming van de foto’s voor de vindbaarheid in Google. Sla al uw
afbeeldingen op met een korte beschrijvende tekst of zoekwoord die de afbeelding goed
omschrijft.

Video’s
Mogelijkheid om YouTube of Vimeo video’s toe te voegen aan uw vermelding. Wanneer u een video
plaatst krijgt deze ‘voorrang’ op de reeds geüploade foto’s en wordt bovenaan de pagina getoond.

Klik op Zoek om een YouTube of Vimeo video te selecteren. Hier heeft u de url van een video voor
nodig. Voer deze url in en toets Enter. Selecteer vervolgens de video in de zoekresultaten onderin door
erop te klikken.
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Tips bij video’s:
●
●
●

Plaats alleen korte video’s (1 tot 1,5 minuut).
Materiaal niet ouder dan 5 jaar (tenzij beelden ‘historische’ waarde hebben).
Houd er rekening mee dat het beeldmateriaal rechtenvrij is en voor een website gebruikt mag
worden.

YouTube
Hier kan een url van een YouTube video geplaatst worden. Ook deze video krijgt ‘voorrang’ op de reeds
geüploade foto’s en wordt bovenaan de pagina getoond.

Social media
Voer hier de volledige url van uw Twitter en/of Facebook account in.
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Tabblad Prijzen
Op het tabblad prijzen kunt u alle prijsinformatie van uw bedrijf kwijt.

Onderin het tabblad kunt u prijs periodes invoeren. Klik op Voeg algemene prijs toe. Er wordt een
pop-up venster geopend waar u informatie over de prijsperiode kunt invullen. Klik hierna op Opslaan
onderaan het pop-up venster.
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Tabblad Kenmerken
Hier kunt u alle kenmerken van uw bedrijf invullen zoals voorzieningen, informatiemiddelen en ligging.
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Tabblad Openingstijden
Op dit tabblad kunt u openingsperioden (bijvoorbeeld voor seizoensbedrijven) invoeren. Ook kunt u
openingstijden invoeren, eventueel voor verschillende perioden (bijvoorbeeld hoogseizoen en
laagseizoen).
Bijzonderheden zoals tussentijdse sluitingstijden (bijvoorbeeld middagpauze) kunt u invoeren in het
tekstveld 'Opmerking openingstijden'. Dit veld biedt basis opmaakfuncties waarmee u indien nuttig uw
tekst leesbaarder kunt maken.
U kunt tevens aangeven op welke feestdagen u gesloten bent, eventuele aanvullende opmerkingen bij
de openingstijden c.q. –perioden of de vaste wisseldagen.
Klik op Nieuwe openingsperiode toevoegen

Vul de periode in. Dit kan door handmatig een datum in te vullen of door een datum te selecteren in de
kalender via:

Vul de openingstijden tijdens deze periode in achter de weekdagen of kies voor Hele dag. Ook hier kunt
u de tijden handmatig invoeren of selecteren via:

Wanneer uw bedrijf op een bepaalde dag gesloten is vult u bij deze weekdag geen tijden in.
Als de periode en tijden ingevuld zijn klikt u op Openingstijden opslaan
Het is mogelijk om meerdere openingsperioden in te voeren. Met  Nieuwe openingsperiode
toevoegen kunt u steeds een nieuwe periode aanmaken.
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Tabblad Toegankelijkheid
De opties op dit tabblad geven u de mogelijkheid om gedetailleerd informatie te geven omtrent de
toegankelijkheid van uw bedrijf.

Tabblad Bepalingen
Op het tabblad 'Bepalingen' kunt u informatie kwijt over de voorwaarden van uw bedrijf (bijvoorbeeld:
honden toegestaan of reserveren verplicht) evenals parkeerinformatie.
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Wanneer u alle tabbladen hebt doorlopen en de gewenste wijzigingen
gedaan hebt klikt u onderaan op Opslaan.

Na het opslaan kunt u de wijzigingen eventueel toelichten door een bericht toe te voegen.

Wijzigingen zijn niet direct zichtbaar. Deze worden eerst ter goedkeuring aan medewerkers van VVV
Zeeland voorgelegd. Zodra de wijzigingen goedgekeurd zijn ontvangt u hier een melding van via e-mail.
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