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Gefeliciteerd u heeft zojuist uw eigen aannamesoftware omgeving opgeleverd 

gekregen! 

 

We gaan u nu aan de hand nemen om wegwijs te worden in het systeem en de eerste stappen te 

zetten in het personaliseren, zoals het toevoegen van prijzen en koppelen van leveranciers. Mocht 

u er onverhoopt toch niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met onze service desk. Wij 

kunnen op afstand met u meekijken! 

 

#Stap 1 Uw account activeren en inloggen 
 

Wij hebben u een email gestuurd met een activeringslink erin. Wanneer u op deze link klikt heeft u 

de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen en daarmee uw account te activeren. Onthoud 

dit wachtwoord goed, want die heeft u voortaan nodig bij het inloggen in uw eigen omgeving. De 

activeringslink voor het wachtwoord is 24 uur geldig. Het kan voorkomen dat de link niet meer 

geldig is. In dit geval kunt u contact opnemen met onze service desk voor een nieuwe 

activeringslink. 

 

Nu is uw account geactiveerd en kunt u inloggen in uw persoonlijke omgeving. De rechtstreekse 

url hier naartoe vindt u tevens in de email die wij u hebben gestuurd. We gaan u nu helpen om een 

test dossier aan te maken. 

 

 
 



 

 

 

#Stap 2 Een test dossier aanmaken 

 

Wanneer u ingelogd bent in uw eigen aannamesoftware omgeving vindt u de button ´Nieuw 

dossier´ zowel rechts bovenin als links in het menu. Als u hier op klikt dan komt u vanzelf op de 

pagina terecht waar u een leeg dossier kunt gaan aanmaken. 

 

We hebben al een eerste opzet gemaakt van een dossier. Deze bestaat uit ± 25 thema’s met 

onderliggende vragen. Een aantal van deze thema’s zijn gekoppeld aan diverse formulieren, deze 

zult u dus nodig hebben. 

Het eerste thema ‘Start formulier’ of ‘Dossier informatie’ bevat verplichte velden om later, in het 

dossier overzicht, op te kunnen filteren en zoeken. U bent vrij in uw keuze voor het dossiernummer. 

 

Wij adviseren u nu om een oud dossier erbij te pakken en deze in te vullen. Op die manier komt u 

er vanzelf achter welke informatie u mist, welke informatie voor u overbodig is en welke volgorde u 

wenst te hanteren. Op het einde vindt u de button ‘Opslaan en verzenden’. Dit is een snelkoppeling 

naar de daadwerkelijke plek om op te slaan.  

 

 
 

De plek om daadwerkelijk op te slaan, staat onderaan de invulvelden van het aannameformulier en 

ziet er als volgt uit. Uw aanname formulier wordt vervolgens opgeslagen. 

 

 

#Stap 3 Uw overzichtspagina 
 

Uw heeft zojuist een eerste test dossier aangemaakt en opgeslagen. Links vindt u de button ‘Alle 

dossiers’, wanneer u daar op klikt komt u terecht op uw overzichtspagina met alle dossiers. Hier 

vindt u nu ook het dossier terug dat u zojuist heeft aangemaakt. Door bovenin op bijvoorbeeld 

‘Dossiernummer’ te klikken kunt u een filter toevoegen en worden de kolommen op alfabetische 

volgorde geselecteerd. Dit geldt voor alle titels bovenaan, u bepaalt zelf waar u op wilt filteren. 

Klik nu op het dossier dat u zojuist heeft aangemaakt. 

 



 

 

 

 

#Stap 4 Het Dashboard 
 

U heeft in stap 3 op het zojuist aangemaakte dossier geklikt. Hierdoor bent u op het dashboard, 

oftewel de overzichtspagina van dit dossier, terecht gekomen. Op dit dashboard heeft u 

verschillende mogelijkheden en we gaan u wegwijs maken door ze stap voor stap door te nemen. 

 

 
 

#Optie 1 ‘Bekijken ‘ 

 

Wanneer u klikt op ‘Bekijken’ kunt u het gehele dossier inzien. Alle ingevulde velden staan nu 

netjes uitgelijnd onder elkaar. 



 

 

 

#Optie 2 ‘Wijzigen’ 

 

Wanneer u klikt op ‘Wijzigen’ kunt u de ingevulde velden wijzigen of aanvullen. Uw wijzigingen 

worden in het gehele dossier doorgevoerd. Dit betekent dat ook de formulieren, opdrachten, 

begroting en factuur worden aangepast.  

 

Vergeet niet om uw wijzigingen op te slaan! Wanneer u iets heeft aangepast scrolt u naar beneden 

en klikt u op de button ‘Dossier opslaan’, deze vindt u onder het laatste thema ‘Opslaan en 

verzenden’. 

 

 

#Optie 3 ‘Totale weergave’ 

 

Wanneer u klikt op de derde optie ‘Totale weergave’ vindt u een pagina met alle beschikbare 

informatie omtrent het dossier. Alle ingevulde velden uit het dossier worden hier per thema weer 

gegeven. Met andere woorden, wanneer u een veld niet invult wordt dit ook niet op de ‘Totale 

weergave’ getoond. 

 

De volgorde die u hanteert binnen het dossier, is ook de volgorde waarop de ‘Totale weergave’ 

wordt samengesteld. U kunt het formulier heel eenvoudig downloaden door op de button 

‘Download PDF’ te klikken. De download start dan direct. Wanneer u wijzigingen heeft 

doorgevoerd in het dossier zult u de PDF opnieuw moeten downloaden. 

 

 
 

#Optie 4 ‘Kostenopgave’ 

 

Wanneer u klikt op de vierde optie in het menu dan komt u bij de ‘Kostenopgave’ terecht. Deze 

pagina is gekoppeld aan diverse vragen binnen uw dossier en aan de achterkant van uw 

aannamesoftware omgeving kunt u de prijzen invoeren. Aangezien er nog geen prijzen ingevoerd 

zijn is deze pagina voor u nu nog leeg en staan er ook nog geen bedragen op zowel de begroting 

als de factuur. 

 

Straks gaat hier voor u, volledig geautomatiseerd, een begroting en een factuur gegenereerd 

worden en het enige dat u dan nog maar hoeft te doen is deze te downloaden. Ook kunt u heel 

gemakkelijk wijzigingen in de kostenopgave handmatig aanpassen en opslaan. We gaan u later in 

dit stappenplan uitleggen hoe u de prijzen kunt toevoegen aan het dossier. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Optie 5 ‘Opdrachten versturen’ 

 

Wanneer u klikt op de vijfde optie ‘Opdrachten versturen’ dan ziet u een overzichtspagina van 

verschillende onderdelen uit het dossier waar u opdrachten aan kunt versturen.  

 

Allereerst heeft u de mogelijkheid om de ‘Totale weergave’ (het PDF bestand besproken bij optie 3) 

in één keer naar u zelf te mailen. Daarna komen alle thema’s tevoorschijn waar ‘orders’ aan 

gekoppeld zitten. Deze thema’s kunt u per email aan leveranciers gaan sturen. Daarbij heeft u nog 

de mogelijkheid om deze opdrachten te personaliseren met extra email opmaak, een 

gepersonaliseerd stukje tekst. We gaan u later in dit stappenplan helpen om leveranciers toe te 

voegen. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

#Optie 6 ‘Uitvaart documenten’ 

 

Wanneer u klikt op ‘Uitvaart documenten’ dan komt u op een overzichtspagina waar al uw 

belangrijkste documenten ingevuld klaar staan. Deze worden automatisch gegenereerd vanuit de 

ingevulde velden in uw dossier. Klik maar eens een formulier aan om te kijken hoe deze eruit zien. 

Als u het thema ‘Verzekeringen’ heeft ingevuld in het dossier, komen hier ook automatisch de 

verzekeringsdocumenten tevoorschijn. 

 

 
 

#Optie 7 Bestanden 

 

Wanneer u op het laatste menu item klikt dan komt u op de pagina ‘Bestanden’ terecht. Hier heeft 

u de mogelijkheid om diverse bestanden te uploaden die betrekking hebben op het dossier. Denk 

bijvoorbeeld aan een akte van overlijden, een legitimatiebewijs of een rouwkaart. 

 



 

 

 

#Status 

 

Bovenin de menubalk vindt u de belangrijkste gegevens van het dossier terug. Op die manier weet 

u altijd in welk dossier u aan het werken bent. Hier kunt u de ‘Status’ van de uitvaart handmatig 

aanpassen. De opties die u heeft zijn ‘Actief’, ‘Gefactureerd’, ‘Afgerond’ en ‘Gearchiveerd’. 

 

       

 

 

 

#Stap 5 Het CMS systeem 
 

Om ervoor te zorgen dat u de indeling van uw dossier helemaal kunt personaliseren hebben we 

een CMS systeem gebouwd. Dit is te bereiken via www.aggeloo.com/admin. Dankzij dit CMS 

systeem kunt u de volgende zaken zelf oppakken: 

 

✓ Volgorde van thema’s wijzigen 

✓ Thema’s verwijderen en toevoegen 

✓ Volgorde van vragen wijzigen 

✓ Vragen verwijderen en toevoegen 

✓ Type vraag aanpassen en informatie toevoegen 

✓ Leveranciers toevoegen en koppelen 

✓ Prijzen toevoegen 

 

We gaan deze zaken nu stuk voor stuk doorlopen en u helpen om de aannamesoftware naar uw 

eigen hand te zetten. Hiervoor hebben we diverse handleidingen geschreven, daar zullen we ook 

naar refereren vanuit dit stappenplan. 

 

#Volgorde van thema’s wijzigen 

 

De volgorde van de thema’s kunt u helemaal zelf inrichten zoals u dat wenst. Wij hebben nu een 

volgorde gekozen waarvan wij denken dat die handig is voor u, maar de praktijk leert dat iedereen 

graag op zijn eigen manier werkt en daarom hebben we deze flexibiliteit ingebouwd. 

 

De handleiding om de volgorde van de thema's aan te passen vindt u hier. 

  

www.aggeloo.com/admin
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Volgorde-van-themas-wijzigen.pdf


 

 

 

#Thema’s verwijderen en toevoegen 

 

We hebben voor u al een selectie gemaakt van 21 thema’s waarmee wij denken dat u een goede 

start kan maken met het invoeren van een eerste dossier. Een groot gedeelte van deze thema’s 

communiceert ook met formulieren die u via het dashboard vindt. Via het CMS systeem heeft u 

altijd de mogelijkheid om een onbeperkt aantal thema’s toe te voegen en enkele thema’s kunt u 

ook  

 

verwijderen. De thema’s die gekoppeld zijn aan formulieren kunt u uiteraard niet verwijderen, want 

dan zouden uw formulieren ook niet meer gegenereerd worden.  

Op die manier bent u helemaal vrij om uw aannamesoftware omgeving te personaliseren. 

 

De handleiding om een thema toe te voegen of te verwijderen vindt u hier. 

 

#Volgorde van vragen wijzigen 

 

De volgorde van de vragen kunt u helemaal zelf bepalen. Wij hebben nu een volgorde voor u 

gekozen, maar uiteindelijk beslist u zelf welke volgorde voor u het makkelijkste werkt. Via het CMS 

systeem past u deze volgorde aan wanneer u dat wenst. 

 

De handleiding om de volgorde van de vragen aan te passen vindt u hier. 

 

#Vragen verwijderen en toevoegen 

 

Naast dat we al een hele reeks met thema’s voor u gebouwd hebben, zijn deze thema’s ook al 

gevuld met een heleboel vragen. Op deze manier kunt u gelijk van start gaan en een dossier 

opbouwen. Een groot gedeelte van deze vragen communiceert ook met formulieren die u via het 

dashboard vindt. Via het CMS systeem  

 

heeft u altijd de mogelijkheid om een onbeperkt aantal vragen toe te voegen en enkele vagen kunt 

u ook verwijderen. De vragen die we gekoppeld hebben aan de formulieren uiteraard niet, want 

dan zouden uw formulieren ook niet meer gegenereerd worden. Wanneer u een nieuwe thema 

toevoegt kunt u ook aan deze thema’s weer vragen toevoegen. Deze komen dan weer terug op de 

Totaal weergave en eventueel wanneer het producten of diensten betreft op uw Begroting en 

Factuur. 

 

De handleiding om vragen toe te voegen of aan te passen vindt u hier. 

 

De handleiding om vragen te verwijderen vindt u hier. 

 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Thema-toevoegen.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Volgorde-van-vragen-wijzigen.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Volgorde-van-vragen-wijzigen.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Vraag-toevoegen-of-wijzigen.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Vraag-verwijderen.pdf


 

 

 

#Type vraag aanpassen en informatie toevoegen 

 

Via uw eigen CMS systeem kunt u het type vraag aanpassen en deze “intelligenter” maken. We 

hebben diverse soorten vragen voor u ontwikkeld en u bent zelf vrij om een keuze hierin te maken. 

We geven u graag even inzicht in de keuzes die u heeft. 

 

 
 

 

✓ Tekst – Een tekst vraag is een open vraag waar een kort antwoord op komt. Meestal wordt 

deze gebruikt voor het geven van een naam, locatie of het aantal personen. 

✓ Tekst met meerdere regels – Een tekst met meerdere regels vraag is een open vraag waar 

een uitgebreider antwoord op komt. Dit tekstvlak is ook groter dan die bij een tekst vraag. 

Meestal wordt deze gebruikt voor het aangeven van overige wensen of aanvullende 

informatie. 

✓ Dropdown – Een dropdown vraag is een meerkeuze vraag, waarbij u slechts 1 item kan 

kiezen. Een dropdown vraag wordt meestal gebruikt wanneer er meer dan 3 opties 

beschikbaar zijn, deze worden dan onder elkaar gepresenteerd en via het CMS systeem 

bepaalt u de volgorde van de opties. 



 

 

✓ Radio knop – Een radio knop vraag is een meerkeuze vraag, waarbij u slechts 1 item kan 

kiezen. Een radio knop vraag wordt meestal gebruikt wanneer er slechts 2 of 3 opties zijn. 

De  

weergave is in dat geval overzichtelijker dan bij een dropdown menu, omdat ze naast elkaar 

worden gepresenteerd, u bepaalt via het CMS systeem zelf de volgorde van de opties. 

✓ Checkboxes – Een checkbox vraag is een meerkeuze vraag, waarbij u meerdere items kan 

kiezen. U kunt deze items aan de hand van vinkjes aan en uit zetten en op die manier een 

selectie maken. 

✓ Email/ Telefoon/ Website/ Nummer/ Datum – Dit zijn type vragen die betrekking 

hebben op specifieke informatie, zoals de naam van het type vraag al weergeeft. Wanneer u 

bijvoorbeeld een datum wilt toevoegen aan een thema dan kiest u voor een datum vraag. 

✓ Producten – Een product vraag is een vraag die betrekking heeft op een product of dienst. 

Deze zal automatisch gekoppeld worden aan uw Kostenopgaaf en daardoor terug te vinden 

zijn op de Begroting en Factuur. Via het CMS systeem voert u deze in en kunt u hier ook 

prijzen aan koppelen. 

 

De handleiding om prijzen toe te voegen vindt u hier. 

 

Aan de hand van deze functionaliteiten zult u begrijpen dat u zeer gemakkelijk informatie kunt 

gaan toevoegen aan uw aannamesoftware omgeving. Deze informatie gaat ervoor zorgen dat u 

straks veel tijd gaat besparen bij het invullen van een dossier. Denk bijvoorbeeld aan de locaties die 

u vaak bezoekt of de producten die u aanbiedt bij uw klanten.  

 

#Leveranciers toevoegen en koppelen 

 

U heeft de mogelijkheid om via het CMS systeem een leverancier aan één of meerdere thema’s te 

koppelen. Op die manier kunt u voortaan zeer gemakkelijk vanaf uw dashboard deze leveranciers 

een opdracht verzenden. Denk bijvoorbeeld aan uw bloemist die u opdracht kunt geven voor een 

rouwstuk. U heeft ook de mogelijkheid om meerdere leveranciers per thema in te voeren. 

 

De handleiding om leveranciers toe te voegen vindt u hier. 

 

#Prijzen toevoegen 

 

Als laatste kan je via het CMS systeem ook prijzen toevoegen. Wanneer je een vraag omzet naar 

een product vraag dan kan je hier ook gelijk een verkoopprijs aan koppelen. Deze wordt dan 

gekoppeld aan je Kostenopgave en komt automatisch terug op je Begroting en Factuur. Uiteraard 

kan je deze bedragen nog per dossier handmatig aanpassen, zodat je je eigen flexibiliteit houdt. 

 

De handleiding om prijzen toe te voegen vindt u hier. 

 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Invoeren-van-prijzen.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Invoeren-van-prijzen.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Leveranciers-toevoegen.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/aggeloo-assets/aggeloo/handleidingen/images/Handleiding_Invoeren-van-prijzen.pdf

