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Dit bestand is een invulbare PDF dat je het EERST moet opslaan op je computer
en daarna kunt openen en bewerken in bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader
(eventueel gratis te downloaden: https://get.adobe.com/nl/reader/).
Eventueel kun je het bestand (nadat je het hebt opgeslagen op je computer) ook
bewerken in je browser, maar dan kan je hem niet meer bewerken nadat je hem
hebt opgeslagen.
Opslaan in je browser doe je door te klikken op ‘printen’ en dan ipv het
document naar je printer te sturen geef je aan het document op te willen slaan
als PDF bestand.
Let op, als je het bestand via je browser opent (en dus niet in Adobe Acrobat),
moet het in één keer worden gevuld, aanpassen is daarna niet meer mogelijk.
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Intake document
Wat ontzettend fijn dat ik je mag gaan ondersteunen met de bouw van jouw online
academie!
Voordat ik voor je aan de slag kan vraag ik je vriendelijk om onderstaand document
zo volledig mogelijk in te vullen.
Mocht je hierover nog vragen laat het me dan vooral weten.
Ik kijk uit naar een fijne en succesvolle samenwerking!

Vriendelijke groet, Wendy

Om mijn focus en energie zo goed mogelijk te bewaken en gebruiken
vraag ik je vriendelijk om via e-mail met mij te communiceren. Als het
nodig is maken we via de mail even een afspraak om te bellen op een
moment dat het voor ons beiden goed uitkomt.

Ik ben bereikbaar via e-mail van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur
en doe mijn best om je mail binnen 24 uur te beantwoorden
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Wees secuur en zorgvuldig met het invullen van
onderstaande gegevens, deze worden gebruikt voor bv de
verificatie van jouw Woocommerce webshop
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Jouw volledige naam:
Naam van je bedrijf:
Adres (van je bedrijf):
Postcode:
Woonplaats:
KVK-nummer:
BTW-nummer:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

URL Facebook Pagina:
URL Instagram:
URL LinkedIn:

Idealiter bouwen we jouw Woocommerce webshop op je
website. Als we hebben besproken dat we dit bij jou ook
gaan doen ontvang ik graag inloggegevens voor je
WordPress omgeving:
URL Website:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
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Jouw online programma
Structuur

Naam van je programma:
Prijs:
Voor betaling in termijnen heb je een licentie nodig voor
Woocommerce Subscriptions, hieraan zijn jaarlijkse
kosten verbonden (niet inbegrepen).
Toelichting op prijs:

Overige

Er is een vaste startdatum /
deelnemer kan direct starten na
betaling:
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Jouw online programma
Structuur

Aantal lessen en of modules:
Inhoud per les/module:

Video (hiervoor heb je een account nodig bij Vimeo)
Audio (hiervoor heb je een account nodig bij
SoundCloud)
Tekst (deze lever je duidelijk gestructureerd aan in
een Word document)
Werkboeken (deze lever je door jouzelf opgemaakt
aan via bv WeTransfer in PDF formaat)
Anders, namelijk:

Omschrijf zo volledig mogelijk
de details rondom de inrichting
van jouw lessen:

www.natuurlijkonline.com

Natuurlijk

ONLINE

Extra opmerkingen over de inhoud:
Notities
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Technische gegevens
Toelichting

Hostingpakket, domeinnaam & SSL-certificaat
Net als bij een offline bedrijf waarbij je een pand huurt voor een trainingsruimte
bijvoorbeeld, heb je voor jouw online academie ruimte nodig op het internet. Deze
ruimte heet een hostingpakket en de domeinnaam is jouw onlineadres waar je
toekomstige klanten jouw academie kunnen gaan vinden.
Met een SSL-certificaat zorgen we voor de beveiliging van jouw online academie.
Dankzij een SSL-certificaat worden gegevens die van en naar jouw website worden
gestuurd versleuteld verzonden. Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat jouw website
een https:// adres krijgt in plaats van een http:// adres en met dit certificaat krijg jij
daardoor een ‘veilig’ slotje voor jouw domeinnaam in de adresbalk.
Voor je online academie hebben we een aparte WordPress installatie nodig, dit kan
niet in je website worden gebouwd. Hiervoor zijn een aantal redenen:
- Bij je website wil je JUIST dat de inhoud gevonden wordt door Google (dit is
immers de plek waar jouw potentiële klanten alles over jou en je aanbod kunnen
vinden). De inhoud van je academie is niet voor iedereen toegankelijk en mag dus
juist niet gevonden worden door Google.
- In je academie komt vaak behoorlijk wat content te staan, foto’s, video’s, audio. Dit
heeft allemaal invloed op de snelheid waarmee je website wordt geladen. Opnieuw
speelt Google hierbij een belangrijke rol. Google zal namelijk ‘langzamere’ sites
lager in de zoekresultaten weergeven, niet wenselijk voor je gewone website.
- Tenslotte willen we de 2 gescheiden houden zodat eventuele problemen die zouden
ontstaan op één van beide omgevingen geen invloed hebben op de andere omgeving.
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Technische gegevens
Toelichting

Kortom, voor je online academie heb je een aparte hostingomgeving nodig. Je zou
kunnen informeren bij de hostingprovider van jouw website (als je die al hebt) of het
mogelijk is om nog een WordPress installatie op je hostingpakket te laten draaien.
Maar veelal is het slimmer om hiervoor een apart hostingpakket af te nemen (anders
loop je nog altijd het risico dat het elkaar beïnvloedt qua snelheid van je site).
Ik heb zelf goede ervaringen met Vimexx als hostingprovider.
Mollie
Mollie maakt bv het betalen via iDeal of creditcard mogelijk. Maak een Mollie
account aan op https://www.mollie.com/nl/pricing/. Hieraan zijn geen directe kosten
verbonden (Mollie betaal je per transactie).
Uitgebreide instructies over het aanmaken EN activeren van je Mollie account vind
je hier: https://help.mollie.com/hc/nl/articles/210709969-Hoe-maak-ik-eenaccount-aan-bij-MollieWanneer je jouw account hebt geactiveerd ga je in het Mollie dashboard naar:
Developers > API-keys
Zowel de Live API-key als de Test API-key hebben we nodig in je online academie.
Vul ze in het document Gegevens Online Academie.
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Technische gegevens
Hostingpakket, domeinnaam & SSL-certificaat

Domeinnaam (URL) Academie:

Naam Hostingprovider:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Wordpress Inloggegevens Indien al beschikbaar
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

ActiveCampaign of MailBlue

Account URL:

https://

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Mollie

Live API key:
Test API key:
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Optioneel
Vimeo

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Soundcloud

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Overige

Notities:
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Huisstijl
Kleuren

Hex-waarde:

#

Hex-waarde:

#

Hex-waarde:

#

Hex-waarde:

#

Hex-waarde:

#

Hex-waarde:

#

Lettertype (let op: ALLEEN Google Fonts)

Kop tekst:
Platte tekst:

Logo, Favicon, Headerafbeelding

Je logo (formaat niet hoger dan 100 pixels) , favicon (formaat 520 x 520 pixels) en de
headerafbeelding (formaat 1920 x 600 pixels) stuur je via www.wetransfer.com naar
wendy@onlineacademiebouwen.nl

Voor de snelheid (en gebruiksvriendelijkheid) van je website is het
belangrijk om alle afbeeldingen die je gebruikt te optimaliseren. Zorg
ervoor dat ze niet breder zijn dan 1920 pixels en haal ze voordat je ze in
je academie zet even door de compressor van https://tinyjpg.com/
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Overige wensen/opmerkingen
Notities
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