Handleiding Zoekertjesportaal
In het algemeen geldt: volg de aanwijzingen op het scherm en klik dan op VOLGENDE STAP.
Je kunt met VORIGE STAP ook een stap terug om dingen te wijzigen. Met de knop OPNIEUW BEGINNEN wordt al je
invoer gewist en ga je terug naar het begin.
Het kan zijn dat de uitgever een link gebruikt waarin enkele keuzes al voor je gemaakt zijn, je slaat dan automatisch
één of meerdere schermen over. (De nummering van de schermen zal dan ook aangepast zijn.)

Stap 1. Kies een uitgave

Je kunt met de pijltjes, of op mobiel/tablet door naar links of naar rechts te swipen, door de keuzes heen bladeren.
Klik de gewenste uitgave aan – het verspreidingsgebied wordt dan in de kaart weergegeven.
Je kunt in deze stap maar één uitgave kiezen, maar als je je advertentie in meerdere uitgaven wilt plaatsen, kun je
dat later in het proces nog aangeven.

Stap 2. Kies een rubriek

Klik op de gewenste rubriek en je gaat automatisch naar de volgende stap. Uitgeverij Em. de Jong heeft maar één
rubriek voor Zoekertjes.
Stap 3. Inhoud aanpassen

Klik in het tekstvak, de voorbeeld-tekst verdwijnt dan automatisch en je kunt je eigen tekst invoeren. Klik buiten het
tekstvak om tussentijds een nieuwe prijs-indicatie te krijgen (de prijs-indicatie staat rechtsonder naast VOLGENDE
STAP).

Stap 4. Visuele controle

Controleer jouw advertentie, dit is hoe jouw advertentie in de krant zal staan. Je kunt hier niets aanpassen, daarvoor
moet je terug naar de vorige stap.

Stap 5. Kies een datum

De eerstvolgende verschijningsdatum is automatisch geselecteerd.
De kleuren in de kalender geven de status aan: wit = niet-beschikbare datum, blauw = beschikbare datum, groen =
geselecteerde datum
Je kunt meerdere data selecteren, klik op een datum om de status te wijzigen tussen beschikbaar en geselecteerd.
Aan de rechterkant kun je ook andere uitgaven aanvinken waarin je jouw advertentie wilt plaatsen. In deze uitgaven
is dan ook de eerstvolgende verschijningsdatum automatisch geselecteerd. Als je dit wilt wijzigen, klik je op de knop
WIJZIGEN achter de door jou aangevinkte uitgave. Je krijgt in dat geval een nieuwe kalender te zien waarin je de data
voor die uitgave kunt wijzigen. Na elke wijziging wordt de prijsindicatie automatisch aangepast.

Stap 6. Jouw gegevens

Heb je al een account, dan vul je links je e-mailadres en wachtwoord in en klikt op VOLGENDE STAP daaronder. ( LET
OP er zijn van het oude zoekertjesportaal geen gegevens mee overgenomen) De gegevens van jouw account worden
dan opgezocht en je gaat direct verder.
Met de link Wachtwoord vergeten? kun je desgewenst een nieuw wachtwoord instellen.
Als je nog geen account hebt, kun je aan de rechterkant je gegevens achterlaten. Dit geeft de uitgever de
gelegenheid om met jou contact op te nemen als dat nodig is. (Je gegevens worden nergens anders voor gebruikt.)
Adres en woonplaats worden automatisch aangevuld als je postcode en huisnummer correct hebt ingevoerd.
Als je hier nog wat verder naar beneden scrollt of swipet, kun je aanvinken of je een account wilt aanmaken. Met
een account ben je de volgende keer sneller klaar met deze stap, en je kunt jouw eerdere advertenties bekijken (en
desgewenst opnieuw plaatsen).

Als je een account aanmaakt, is het verplicht om een geldig e-mailadres en wachtwoord op te geven.
Als je klaar bent met het invoeren van je gegevens, klik je op VOLGENDE STAP rechtsonder.

Stap 7. Betalen

De betaling gebeurt via iDeal. Klik op de juiste bank en je wordt automatisch doorgeleid naar de betaalomgeving van
die bank. Hier kun je veilig via iDeal betalen zoals je gewend bent. Vergeet niet om na het bevestigen van de betaling
terug te gaan naar het Zoekertjesportaal!

Stap 8. Afronding

Als je dit scherm ziet, is de betaling gelukt en wordt jouw advertentie automatisch doorgegeven aan de uitgever.

