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Activatie Eerlijk Bieden in Kolibri

Stap 1: Het installeren vanuit de AppXchange
In de linker zijbalk in Kolibri is het kopje ‘AppXchange’ te vinden. Wanneer je in de
lijst naar beneden scrolt, is de applicatie van ‘Eerlijk Bieden’ terug te vinden. Klik
nu op ‘Meer informatie’.

Stap 2: De applicatie activeren
Je bent nu als het goed is op de app-pagina van Eerlijk Bieden. Hier is alle
informatie over de app terug te lezen. Als je de app wilt activeren dan dien je in de
rechterbovenhoek van de pagina op de blauwe knop ‘Integratie activeren’ te
drukken (Let op: in onderstaande afbeelding is de applicatie al geactiveerd). De
app geeft aan dat wij de informatie van panden willen aflezen, klik nu op
‘Toestaan’.
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Stap 3: Een account aanmaken voor Eerlijk Bieden
De integratie van Eerlijk Bieden is altijd terug te vinden in het linker menu van
ieder object. Hier kun je straks alle biedformulieren en ingezonden biedingen
terugvinden.

Om te starten met Eerlijk Bieden hoef je enkel nog een account aan te maken, dit
kan in één klik met de knop ‘Kantoor registreren’. Wij maken vervolgens een
account voor je aan op basis van jouw Kolibri-gegevens.

Het is gelukt, het account is aangemaakt. Binnen Kolibri blijf je altijd automatisch
ingelogd, waardoor je geen wachtwoord meer hoeft te onthouden.

Om te starten met de eerste verkoop klik je op ‘Biedformulier aanmaken’. Wij
laden automatisch de bekende gegevens in van het object waardoor we nog maar
drie extra punten hoeven te weten voordat de verkoop start.

Het is zover, je kan starten met Eerlijk Bieden, alvast heel veel succes gewenst!

Tip: Wanneer je Eerlijk Bieden voor het eerst opent, wordt er door in onze
‘chatwidget’ rechtsonderin een introductie getoond inclusief introductievideo.
Heb je vragen over Eerlijk Bieden, dan is de kans groot dat wij deze al in de widget
voor je hebben beantwoord.


