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Instructie voor het plaatsen
van een advertentie op de
Biobank.

VOOR JE BEGINT!

Je kunt bij de advertentie ook foto’s plaatsen.
Mocht je dit willen, zorg dan dat je de foto’s ergens hebt
opgeslagen waarvandaan je ze kunt uploaden.
Deze instructie bestaat uit twee delen:

DE JUISTE GEGEVENS
Hoe zorg ik dat mijn contactinformatie juist is.

PLAATSEN ADVERTENTIE (pagina 7)
Hoe plaats ik een advertentie op de Biobank.
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START: DE JUISTE GEGEVENS
Als je op de Biobank staat (zie hieronder) klik dan op een willekeurige advertentie.

De informatie van de adverteerder verschijnt (zie hieronder). Deze gegevens komen
uit het profiel van de adverteerder. Als je een advertentie plaatst, hoef je dus niet
iedere keer bij het plaatsen van een advertentie je gegevens in te vullen.

Ga terug naar de biobank via de button
“TERUG NAAR OVERZICHT” .
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STAP 1: JOUW EIGEN GEGEVENS
De gegevens die bij een door jou geplaatste advertentie worden getoond zijn gekoppeld aan jouw
profiel. Daarom is het belangrijk dat je in jouw profiel de juiste gegevens hebt staan.
Als je nog niet bent ingelogd moet je eerst inloggen om toegang te krijgen tot jouw profiel. Klik rechts
bovenaan op inloggen (dan verschijnt het scherm inloggen).
Ben je al wel ingelogd, dan staat rechts bovenaan al jouw profiel en kun je daarop klikken (dan ga je
verder bij ‘Mijn profiel’).

Log in met de inlognaam en het wachtwoord die je van Bionext hebt gekregen.
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Je komt nu op de homepage van Bionext.

Rechts bovenaan aan staat nu jouw profiel (zie afbeelding hierboven). Klik hierop en kies in het
dropdown menu voor ‘Mijn profiel’.
Je komt nu in onderstaand scherm: Kies ‘Bewerk Profiel’.

Je komt nu in het onderstaande scherm ga naar stap 2.
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STAP 2: CONTROLEER JE GEGEVENS
Controleer of de juiste gegevens er in staan en pas waar nodig de gegevens aan.
Voor de Biobank is het van belang dat de juiste contactinformatie er in staat.
Kijk bij de gegevens van PROFIEL en van BEDRIJF.
Klik als de gegevens zijn aangepast op opslaan. Als dit goed is gegaan, verschijnt
de volgende melding:
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PLAATSEN ADVERTENTIE
STAP 1: KLIK IN DE BIOBANK OP: PLAATS ADVERTENTIE

Als je nog niet bent ingelogd wordt je eerst gevraagd in te loggen.

Nadat je hebt ingelogd (of al ingelogd was) kom je op het volgende scherm.
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STAP 2
KLIK OP: MAAK NIEUWE ADVERTENTIE
Je komt nu in het volgende scherm:

1) Vul de velden in, velden met een * zijn verplicht.
2) Bij Regio kies je de provincie
3) Als je foto’s wilt plaatsen klik je op het plusje bij Foto
4) Zet een vinkje bij Ik geef toestemming
5) Zijn alle velden ingevoerd, kies dan ‘OPSLAAN’

Bovenaan komt nu te staan ‘Bewerk advertentie’:

Onderaan, naast de knop opslaan, verschijnt de knop ‘Aanzetten’:

6) Klik op de knop ‘Aanzetten’
7) J e advertentie staat nu op Biobank. Bovenaan verschijnt de melding:

Onderaan is de knop AANZETTEN gewijzigd naar UITZETTEN
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ADVERTENTIE WIJZIGEN
1) Ga naar je profiel (naam) rechts bovenin en klik op ‘Beheer content’
2) Klik op ‘Mijn advertenties’

3) Zoek de advertentie die je wilt wijzigen en klik rechts op het icoontje met het potloodje
om je advertentie te wijzigen. Met het prullenbakje
kun je advertentie verwijderen:

4) Wijzig je advertentie
5) Klik onderaan op ‘Opslaan’. Je advertentie is gewijzigd. De gewijzigde gegevens worden
direct verwerkt en de aangepaste advertentie wordt getoond op de Biobank.
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