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INLOGGEN

Wanneer u op deze link klikt (http://www.

greenkeeper.nl/gip-inlog.asp), komt u terecht 

op de inlogpagina van de GIP database. U 

kunt hierop inloggen door uw gebruikersnaam 

en uw wachtwoord in te vullen. Deze heeft u 

ontvangen via de e-mail.  Wanneer u dit heeft 

ingevuld, klikt u op VERSTUUR. Wanneer u uw 

gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer 

weet, kunt u contact opnemen.

OVERZICHT

Wanneer u ingelogd bent, komt u op de 

overzichtspagina terecht. Zoals u ziet zijn er 

vier categorieën: uw gegevens, uw mede-

werkers, uw brochures en uw foto´s. Door 

te klikken op één van deze categorieën, kunt 

u dingen aanpassen en/of toevoegen. 
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Inloggen & overzicht



OVERZICHT | uw gegevens

Wanneer u op de categorie uw gegevens klikt, komt u terecht 

op de pagina waar u uw bedrijfsgegevens kan invullen. Zoals u 

kunt zien, zijn er meerdere gegevens die u kunt invullen. U kunt 

daarnaast ook uw bedrijfslogo toevoegen. Door te 

bladeren kunt u zoeken naar een logo en toevoegen. Wanneer 

u de gegevens heeft ingevuld, klikt u onderaan op 

UW GEGEVENS WIJZIGEN dan worden de gegevens 

toegevoegd of gewijzigd.

Naast uw gegevens, kunt u ook een bedrijfsbeschrijving en 

eventueel ook uw merken toevoegen aan de overzichtspagina. 

Daarnaast kunt u de weer te geven tekst boven de beschrijving 

en merken aanpassen door een koptekst in te vullen. Zo kunt u 

zelf een titel geven aan uw bedrijfsbeschrijving en uw merken. 

Wanneer u alles heeft ingevuld en klaar bent, klikt u onderaan 

op UW GEGEVENS WIJZIGEN.

Gegevens



OVERZICHT | uw medewerker

Hier ziet u een overzicht van uw medewerkers zoals ze bij ons in 

het systeem staan. Het is mogelijk dat hier meerdere namen staan, 

maar het is ook mogelijk (maar zeer onwaarschijnlijk) dat hier nog 

geen naam tussen staat. Door te klikken op een betreffende mede-

werker, kunt u de gegevens van deze medewerker aanpassen of 

toevoegen. 

OVERZICHT | uw medewerker | 

(nieuwe)medewerker

Wanneer u een medewerker wilt bewerken of toevoegen ziet u 

bovenstaand scherm. U kunt hier alle betreffende gegevens invul-

len, zoals naam, functie, telefoonnummer en e-mail adres. Door te 

bladeren kunt u een foto van medewerker zoeken en toevoegen 

U kunt ook een Twitter en LinkedIn account toevoegen. Om een 

medewerker online zichtbaar te maken, is het noodzakelijk om het 

vinkje bij online aan te zetten.  Wanneer u alles heeft ingevuld en 

klaar bent, klikt u onderaan op MEDEWERKER TOEVOEGEN.

OVERZICHT | uw medewerker

Het is ook mogelijk om de volgorde van uw medewer-

kers aan te passen. Dat kan heel makkelijk. Door de 

nummering voor de naam van de medewerkers aan te 

passen en vervolgens op de knop volgorde wijzigen te 

klikken.

Medewerkers
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OVERZICHT | uw brochure

Hier ziet u een overzicht van uw brochures of bedrijfsfol-

ders. Het is mogelijk dat hier meerdere brochure staan. 

Door te klikken op een betreffende brochure, kunt u 

de brochure aanpassen, bewerken of verwijderen.  Het 

is ook mogelijk om de volgorde van de brochures  aan 

te passen. Dat kan heel makkelijk. Door de nummering 

voor de brochures aan te passen en vervolgens op de 

knop volgorde wijzigen te klikken.

OVERZICHT | uw brochure

Wanneer er nog geen brochures in staan kunt u die 

makkelijk toevoegen door op de knop brochure 

toevoegen te klikken.

OVERZICHT | uw brochure | 

nieuwe brochure

Wanneer u een brochure of folder wilt bewerken of 

toevoegen ziet u bovenstaand scherm. U kunt hier de 

gewenste titel invullen. Door te bladeren kunt u een 

folder zoeken en toevoegen. Vervolgens kunt u de 

volgorde aanpassen. Om een brochure of folder online 

zichtbaar te maken, is het noodzakelijk om het vinkje 

bij online aan te zetten. Wanneer u alles heeft inge-

vuld en klaar bent, klikt u onderaan op BROCHURE 

TOEVOEGEN.

Hier ziet u een overzicht van uw foto’s. Het is mogelijk 

dat hier meerdere foto’s  staan. Door te klikken op een 

betreffende foto, kunt u de foto wijzigen of verwijderen.  

Het is ook mogelijk om de volgorde van de foto’s  aan 

te passen. Dat kan heel makkelijk. Door de nummering 

voor de foto’s aan te passen en vervolgens op de knop 

volgorde wijzigen te klikken.

Brochure



OVERZICHT | uw foto’s

Wanneer er nog geen foto’s staan kunt u die makkelijk toevoegen 

door op de knop foto toevoegen te klikken.

OVERZICHT | uw foto’s | 

nieuwe foto

Wanneer u een foto wilt bewerken of toevoegen 

ziet u bovenstaand scherm. U kunt hier de naam 

van de foto in vullen en een omschrijving geven. 

Door te bladeren kunt u een foto zoeken en 

toevoegen. Vervolgens kunt u de volgorde 

aanpassen. Om een foto online zichtbaar te 

maken, is het noodzakelijk om het vinkje bij online 

aan te zetten.  Wanneer u alles heeft 

ingevuld en klaar bent, klikt u onderaan op 

FOTO TOEVOEGEN.

Wanneer u al uw gegevens ingevoerd of 

aangepast heeft is uw persoonlijke GIP 

pagina gereed.

Foto
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