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Deel 1-Het toevoegen van een gast.
Dit is het inlogscherm

Als je bent ingelogd klik je op het evenement waarvoor je iemand wilt uitnodigen.
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Klik op de dag of het arrangement waar je gasten voor wilt uitnodigen, de AM krijgt alleen de subevents te zien waar hij/zij kaarten voor toegewezen heeft gekregen.
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Je komt in je eigen overzicht voor die dag

1) De naam van de accountmanager
2 en 3 zijn de producten die de accountmanager voor die dag toegekend heeft gekregen. Hier is
dat (2) 10 VIP tickets voor de zondag en (3) 1 KLM staff VIP ticket zondag.
4) Het overzicht van het totaal aantal kaarten van dit product en het aantal gebruikte kaarten.
Kies hoe je een gast wilt invoeren, per gast of meerdere gasten in 1 keer.
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1) Een gast handmatig opvoeren door alle informatie in te vullen in de invulvelden of door de
gast van vorig jaar te selecteren in het adressenboek van het systeem.
2) Het importeren van meerdere gasten door middel van een excel csv bestand.

Let op! Importeer je hier meerdere gasten dan voer je meerdere gasten toe voor hetzelfde product.
Als je in 1 keer veel gasten wilt invoeren maar voor verschillende producten wilt uitnodigen dan doe
je dit bij het tabblad ‘Contacts’
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Het handmatig invoeren van een gast

1) Als je vorig jaar iemand hebt uitgenodigd staat deze persoon in het adressenboek, vul de
naam in de zoek balk om de gast te selecteren.
2) Hier kan de accountmanager de gegevens van de genodigde invoeren, de velden met de rode
sterretjes zijn verplichte velden.
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Importeren
Het invoeren van meerdere gasten voor hetzelfde product.

1) Hier kan de accountmanager een voorbeeld van het csv bestand vinden die gebruikt moet
worden. Hierna zal dit excel csv voorbeeld getoond worden.
2) Hier ziet de accountmanager welke velden en in welke volgorde ingevuld moeten worden, de
rode vakjes zijn verplicht, als de accountmanager hier niks invult komt de gast niet in het
systeem. Deze verplichte velden vragen om de minimale informatie om een mailing te
kunnen verzenden
3) Selecteer het excel csv bestand dat gebruikt mag worden.
4) Zodra de accountmanager een bestand geselecteerd heeft kan het bestand geïmporteerd
worden in het systeem.
Het hokje bovenaan dat aangevinkt staat mag zo blijven staan, evenals de ‘no report-file’ onderaan.
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Voorbeeld van CSV bestand

De accountmanager kan dit voorbeeld opslaan om in te werken zodat hij/zij zeker de juiste velden in
de goede volgorde heeft, de voorbeeld gast (Jean Dubois) moet er dan wel worden uitgehaald.
Let op! Sla dit document wel als csv bestand op!
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Deel 2-Hoe nodig ik iemand uit.
De gast is toegevoegd en staat onder het product
Als de accountmanager een gast heeft ingevoerd bij een product maar hier nog niks mee heeft
gedaan is deze kaart nog niet gebruikt en wordt nog niet van het allotment afgehaald.

Statussen
Voordat we het uitnodigingsproces door gaan worden eerst de mogelijke statussen uitgelegd.
Er zijn 5 verschillende status mogelijkheden:
1)
2)
3)
4)
5)

Geen status
Present
Pending
Confirmed
Absent
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Aan de linkerkant wordt de status van de gast getoond: Je ziet per dag, per product de gasten onder
elkaar staan en door middel van kleurtjes wordt de status getoond.

PRESENT = GROEN
PENDING = GEEL
CONFIRMED = PAARS
ABSENT = ROOD
De status wordt normaal gesproken laten zien in een rondje, dit betekent dat de gast deze status
heft aangegeven door bijvoorbeeld een uitnodiging te bevestigen komt er dan een groen bolletje te
staan. Mocht de gast nou toch nog willen afzeggen dan kunnen ze dit laten weten aan de
accountmanager en deze kan handmatig de status aanpassen naar absent. Dan wordt de status een
rood vierkantje. Als het een rondje is, is de status aangegeven door de gast en een vierkantje is het
handmatig aangepast.
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Aan de rechterkant van het scherm ziet de accountmanager welke communicatie is uitgestuurd:
De letters zijn de communicatie statussen:
I = Invitation send
C= Confirmation send
S = Survey, niet van toepassing voor AM’s
R = Reminder send
F= Follow up

Uitnodigen
Om een gast uit te nodigen klik je op het envelopje naast de gast die je wilt uitnodigen.
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Je krijgt nu het volgende pop-up scherm te zien

Klik op ‘send invitation e-mail’
Dan krijg je vervolgens het voorbeeld van de uitnodiging

1) Als je zou willen zou je jezelf in de BCC zetten zodat je zeker weet dat de uitnodiging binnen
is gekomen.
2) Klik op send om de uitnodiging echt te versturen.

13

Zodra dit gedaan is komt er te staan wanneer en hoe laat de uitnodiging gestuurd is.

De bolletjes status is nu veranderd net zoals de letterstatus:

Het bolletje is geel geworden (pending) en de I is opgelicht (Invitation send)
Bij deze status kan de AM dus even afwachten wat de gast gaat doen : afwijzen of accepteren.
Als deze status lang blijft staan (bv. Meer dan een werkweek) kan de AM een REMINDER uitsturen.
De AM gaat weer naar de envelop en klikt dan op ‘send reminder e-mail’
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De AM ziet nu een voorbeeld van hoe de reminder eruit ziet en drukt op ‘send’

De bolletjes status is nu hetzelfde gebleven alleen de letterstatus is veranderd

Het bolletje is geel gebleven want de status is nog steeds pending, de communicatie status is wel
veranderd, de R van Reminder is nu opgelicht.
Nu moet de gast een actie ondernemen, ofwel afwijzen, dan wordt het gele bolletje rood en daarbij
houdt de communicatie met deze klant op.
Of de gast bevestigd, dan veranderd de bolletjes status:
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De bolletjes status is nu groen (present)
Nu is de AM gereed met het proces. In tegenstelling tot vorig jaar worden de e e-tickets/ parkeerkaarten automatisch
aan de gast verzonden, zodra hij zijn bestelling bevestigt.
Annuleren
Als de accountmanager een gast wilt annuleren kan hij/zij dit doen door de status handmatig op rood
te zetten of helemaal te verwijderen.

De gast krijgt hier geen automatische melding van maar als hij/zij terug gaat in de uitnodiging krijgen
ze een melding dat ze contact moeten opnemen met de gastheer/gastvrouw:
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Dit bericht krijgt de gast ook te zien als hij/zij de uitnodiging afwijst en daarna weer wilt accepteren.
De gast kan wel eerst accepteren en daarna nog afwijzen.

17

