HANDLEIDING WECONNEKT APP

HANDLEIDING WECONNEKT APP
Download de app in de appstore (Android of Apple)
of ga naar app.weconnekt.nl
REGISTREER

Indien u nog geen login
heeft eerst registreren...

Profiel aanmaken …

En aan de slag!

ONTDEK

Verken de corridors op
de kaart in het overzicht

Selecteer een regio

Selecteer Corridor Portfolio
voor meer details per corridor

Lean & Green Off-Road is een actieprogramma van de Topsector Logistiek uitgevoerd door Connekt. Op deelname van aan het programma
en gebruik van de app zijn spelregels en een disclaimer van toepassing. Deze zijn te vinden in de App en op lean-greenoffroad.nl/

HANDLEIDING WECONNEKT APP

VERDIEP

Klik op Info voor meer
corridor informatie

Per corridor achtergrond
over volumes (anoniem),
herkomst en bestemming

Like een corridor om op de
hoogte gehouden te worden of
om je volume toe te voegen

SLUIT AAN

Selecteer ‘Mijn Corridors’
om je de corridors met
een Like te zien

Voeg je volumes toe aan de
corridor. Dit is altijd
anoniem, alleen de
regiomanager kan dit zien

Beheer of verwijder je volumes
via de volume-knop

Lean & Green Off-Road is een actieprogramma van de Topsector Logistiek uitgevoerd door Connekt. Op deelname van aan het programma
en gebruik van de app zijn spelregels en een disclaimer van toepassing. Deze zijn te vinden in de App en op lean-greenoffroad.nl/
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VERGROOT HET NETWERK

Stap 1: Naam corridor

Stap 5: Volume en ladingdrager

Stap 6: Type goederen (optioneel)

Stap 2 en 3: Locatie
vertrek- en eindpunt

Stap 7: Type conditionering (optioneel)

Vraag een nieuwe
corridor aan
Stap 4: Omschrijving (optioneel)

Stap 8: Zichtbaarheid corridor
(standaard onzichtbaar)

Volg de 8 stappen om een corridor aan te vragen. De regiomanager beoordeelt de aangevraagde
corridor en heeft een aantal mogelijkheden;
• De aangevraagde corridor upgraden tot publiek zichtbare corridor
• Het volume van de aangevraagde corridor toevoegen aan een bestaande corridor
• De aangevraagde corridor aanpassen alvorens te upgraden. De gegevens van het door de
gebruiker ingevoerde volume en herkomst/bestemming blijven anoniem en kunnen alleen
gewijzigd worden door de gebruiker zelf.

KOM IN CONTACT

Vind meer informatie
over het programma en
de regio

Laat een bericht achter op
het prikbord

Het is ook mogelijk om van de
WeConnekt matchmaker of
Newsfeed gebruik te maken

Lean & Green Off-Road is een actieprogramma van de Topsector Logistiek uitgevoerd door Connekt. Op deelname van aan het programma
en gebruik van de app zijn spelregels en een disclaimer van toepassing. Deze zijn te vinden in de App en op lean-greenoffroad.nl/

