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1. AVIX PLATFORM
1.1 Account maken

STAP 1
Ga naar www.avixnl.nl en klik rechtsboven op de groene knop
‘Avix platform’.

STAP 2A
Klik op ‘Aanmelden‘ om een account
aan te maken

STAP 2B
Vul uw gegevens in en klik op
‘Registreer’.

A

B
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STAP 3
Voldoe de betaling van 1 euro ter
verificatie van uw betalingsgegevens.

STAP 4
Zodra de betaling is voldaan, ontvangt
u een e-mail waarmee u uw account
kunt activeren.
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STAP 5A
Maak een wachtwoord aan en klik op
‘Wachtwoord instellen’.

STAP 5B
Klik vervolgens op de groene
knop ‘Inloggen’.

A

B

STAP 6
Vul uw e-mailadres en wachtwoord
in en klik op ‘Login’.
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1.2 Inloggen

STAP 1
Ga naar www.avixnl.nl en klik rechtsboven op de groene knop
‘Avix platform’.

STAP 2
Vul uw e-mailadres en wachtwoord
in en klik op ‘Login’.

STAP 3
Eenmaal ingelogd op het Avix platform
kunt u aan de linkerkant een Avix
Woningwaarderapport opvragen
en uw Lead Tool installeren. Zie het
tweede hoofdstuk voor uitleg over de
producten.
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2. PRODUCTEN
2.1 Avix Woningwaarderapport
Klik in het dropdown menu van ‘Avix
Woningwaarderapport’ op ‘Genereer
rapport’ en vul de adresgegevens van
de desbetreffende woning in. Klik vervolgens op ‘Zoeken’ om uw woningwaarderapport op te vragen.
Als u het Avix Woningwaarderapport
in uw eigen huisstijl wenst te ontvangen moet u uw huisstijl aanpassen. Zie
hiervoor hoofdstuk 3.

2.1 Lead Tool

A

STAP 1A
De Lead Tool kunt u te allen tijde aanen uitzetten. Dit doet u door rechtsboven op het hoofdje te klikken en dan
‘Account’ aan te vinken. U komt dan
terecht in uw ‘Accountoverzicht’.

STAP 1B
Onder het kopje ‘Productinstellingen’
kunt u de Lead Tool aan- en uitzetten
met het knopje. Ook kunt u de Lead
Tool in uw eigen kleuren aanpassen.
Zie hiervoor hoofdstuk 3.

B

€ 7,50*

€ 64,00*
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STAP 2
In het menu aan de linkerkant vindt
u de ‘Lead Tool’. Klik in het dropdown
menu op ‘Lead Tool instellingen’ om
uw Lead Tool instellingen te beheren.
In de instellingen van de Lead Tool
kunt u de Lead Tool integreren in uw
eigen website.

STAP 3
U kunt de Lead Tool op drie manieren integreren en presenteren op
uw website. Via een pop-up die uw
klanten naar een nieuwe webpagina
leiden in uw eigen website (optie 1)
of via een knop (optie 2) of pop-up
(optie 3) die uw klanten naar een
externe webpagina leiden namelijk,
https://platform.avixnl.nl. U kunt de
naam van uw makelaardij in de laatste twee gevallen verwerken in de
URL. Dit doet u via ‘Aangepaste Lead
Tool URL’.

OPTIE 1
De Lead Tool integreren door middel
van ‘Lead Tool webpagina via iframe’.
1. Kopieer de link uit onderdeel ‘A’ door
op de groene kopieer-knop te klikken
en plak deze vervolgens in de gewenste webpagina. De ‘Lead Tool webpagina
iframe’ zal dan op uw website in eigen
huisstijl verschijnen.
2. Plak de URL van de gewenste webpagina waarop u de Lead Tool wilt tonen in onderdeel ‘B’. Hierdoor zal de
Lead Tool knop of pop-up naar de
lead-tool-webpagina leiden en blijven uw klanten op uw eigen website.
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STAP 4
Bij optie 2 en 3 kunt u de naam van uw
makelaardij verwerken in de URL. Dit
doet u via ‘Aangepaste Lead Tool URL’.

OPTIE 2
De Lead Tool integreren door middel
van de Lead Tool knop.
1. Door de link te kopiëren (groene
kopieer knop) en in uw website te
plakken verschijnt de Lead Tool knop
in eigen huisstijl op uw website (zie
voorbeeld).

OPTIE 3
De Lead Tool integreren door middel
van de Lead Tool pop-up.
1. Door de tweede link ‘script type’ te
kopiëren (groene kopieer knop) en in
uw website te plakken verschijnt de
Lead Tool pop-up in uw eigen huisstijl
op uw website (zie voorbeeld).
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STAP 5
In het dropdown menu van de Lead
Tool vindt u onder de knop ‘Mijn webpagina’ een voorbeeld van uw Lead
Tool webpagina. .

Voorbeeld Lead Tool webpagina:

STAP 6
Wanneer uw websitebezoekers een
woningwaarderapport aanvragen kunt
u ervoor kiezen om hen een geautomatiseerde e-mail te sturen. Deze kunt
u personaliseren door in het ‘Lead Tool’
dropdown menu op de knop ‘E-mail
instellingen’ te klikken.

STAP 7
Ten slotte kunt u uw leads bekijken/
inzien door in het dropdown menu van
‘Lead Tool’ op ‘Mijn leads’ te klikken.

10

3. HUISSTIJL AANPASSEN
STAP 1
U kunt de huisstijl van uw producten
wijzigen door op het hoofdje rechtsboven in uw scherm te klikken en
‘Huisstijl’ aan te vinken. Hier kunt u
kleuren kiezen en een achtergrond of
logo uploaden.

STAP 2
Op de huisstijl instellingen pagina
kunt u ervoor kiezen of u het Avix
Woningwaarderapport en/of de Lead
Tool in uw eigen huisstijl of in Avix stijl
wilt ontvangen. Maak uw keuze door
het knopje aan- of uit te vinken.
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STAP 3
Vervolgens kunt u uw bedrijfsinformatie invullen en uw logo uploaden.
Het logo zal rechtsboven in het Avix
Woningwaarderapport te zien zijn en
uw bedrijfsgegevens zullen worden
vermeld op de laatste pagina van het
rapport. Bij de Lead Tool zal uw logo
bovenaan de webpagina verschijnen.
Indien u geen logo heeft kunt u ervoor
kiezen om een tekst te plaatsen.

STAP 4
Kies de kleuren van uw bedrijf.
Let op: kies voor het Avix Woningwaarderapport geen wit. Deze kleur
zal namelijk wegvallen tegen de
witte achtergrond.
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STAP 5
Kies een achtergrondfoto van ons of
upload zelf een afbeelding. Deze afbeelding zal bij het woningwaarderapport op de voorpagina verschijnen en
bij de Lead Tool de nieuwe achtergrond zijn.

Vergeet niet op ‘Opslaan’ te drukken.

Voorbeeld Lead Tool webpagina:

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Neem gerust contact met ons op.
+31 (0) 20 244 3256
info@avixnl.nl
avixnl.nl
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