
Heb je vragen? 

Klik op het vraagteken rechts onderaan de pagina of raadpleeg 

het helpcentrum direct via help.chainels.com.

Profiel aanvullen en instellingen aanpassen

Joseph Boardman
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U kunt uw 

gebruikersprofiel com-

pleet maken door het 

toevoegen van een 

profielfoto, het invullen 

van uw naam (indien dit 

nog niet is gebeurd) en uw 

functie. Dit doet u door 

rechtsboven in het scherm 

op uw naam en vervolgens 

op ‘gebruikersprofiel 

bewerken’ te klikken. 

Klik op ‘Berichten’ in het 

linker menu om jouw 

berichten tijdlijn te 

bekijken. Je kunt een 

bericht  ‘interessant’ 

vinden en erop reageren. 

 

Iets te delen met je 

communityleden? 

Schrijf een bericht en laat 

het ze weten!

De ledenpagina laat zien 

welke andere gebruikers 

er deelnamen aan jouw 

community. 

Zoek ze op, werk samen 

en bouw zo samen een 

betrokken, effectieve en 

toekomstbestendige 

community op!

Op de servicepagina vind 

je extra informatie die 

speciaal is gemaakt voor 

gebruikers van deze 

community.

Nuttige documenten 

zoals AED overzichten, 

notulen en andere foto’s 

of PDF bestanden vind je 

op de bestanden pagina.

Klik in hetzelfde menu op 

‘Mijn instellingen’ om de 

gewenste taal, notificatie 

instellingen, de 

zichtbaarheid van je 

profiel en je wachtwoord 

in te stellen.

Klik in het menu 

rechtsboven in het scherm 

op ‘Mijn gebruikers, 

vervolgens op de 

roze knop 

(‘bewerk gebruikers’) en 

tot slot op 

‘voeg gebruiker toe’ om 

eenvoudig je collega’s uit 

te nodigen!

Je bedrijfsprofiel pas je 

eenvoudig aan. Dit doe je 

door in hetzelfde menu op 

‘mijn bedrijfsprofiel’ en 

vervolgens op 

‘bewerk profiel’ 

te klikken. 

Het is belangrijk om je 

openingstijden, website, 

logo’s en aanvullende 

informatie up to date te 

houden
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Aanmelden

Via de email ontvang je een uitnodigingsmail met een activatielink om je 

account te activeren. Met je e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord kan je 

ook inloggen op de gratis Chainels app. Deze kan je vinden door in de Play 

Store of App Store te zoeken naar Chainels.
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