
Verbinding maken

Uw CorrigoPro-account registreren en instellen



In deze handleiding behandelen we het volgende:

• Uw CorrigoPro-account registreren: dia's 3 – 6

• Uw e-mailadres bevestigen: dia 7

• Meld u aan bij uw account: dia 8  

• Uw bedrijfsprofiel toevoegen: dia's 9 – 10

• Slimme zones selecteren voor uw servicegebied: dia's 11 – 13

• Bevestigen en voltooien CorrigoPro: dia 14 

• Naam en telefoonnummer bevestigen: dia 15

• Uw Cru uitnodigen: dia 16

• Instellingen: dia's 17 – 20 



Uw uitnodiging om te registreren

U ontvangt een e-mail met een uitnodiging om uw bedrijf te registreren in CorrigoPro. 
De e-mail is afkomstig van connect@corrigo.com

Klik op de link ‘REGISTREREN' om het registratieproces te starten.

mailto:connect@corrigo.com


Beginnen met het instellen van uw CorrigoPro-account

Als u een bestaand CorrigoPro-account hebt, 
laat u uw bedrijfsnaam en postcode leeg. Zo 
weet u zeker dat uw bestaande account wordt 
weergegeven in de zoekopdracht.

Als u nog geen CorrigoPro-account hebt, voer 
dan uw bedrijfsnaam, het telefoonnummer en 
de postcode van uw bedrijf in.

Klik op 'ZOEKEN'.



Uw CorrigoPro-account instellen

CorrigoPro Controleert of het account niet al geregistreerd is. Als het account al 
geregistreerd is, kunt u inloggen en uw bestaande account koppelen aan uw 
nieuwe klant.

Als dit niet zo is, klikt u op 'LID WORDEN VAN CORRIGOPRO' om door te gaan.



Het scherm 'Uw CorrigoPro-account 
aanmaken' wordt weergegeven

Voer uw e-mailadres in en herhaal 
dit e-mailadres ter bevestiging.

Klik vervolgens op 'REGISTREREN'.

johannes.bouwmann@gmail.com

johannes.bouwmann@gmail.com

...........

...........Voer uw naam en telefoonnummer in.

Typ een wachtwoord en herhaal dit 
wachtwoord ter bevestiging.



Uw e-mailadres bevestigen

Bekijk uw e-mail voor het 
e-mailadres dat u hebt 
opgegeven tijdens de 
registratie en zoek naar 
een verificatiemail van 
CorrigoPro. 

Open de verificatiemail van 
CorrigoPro en klik op 'UW 
UITNODIGING ACCEPTEREN' 
om door te gaan.



Aanmelden bij CorrigoPro Desktop

U wordt doorgestuurd naar de aanmeldpagina van CorrigoPro Desktop om door te 
gaan met het registreren van uw account.

Voer uw bevestigde 
e-mailadres in.
Voer uw wachtwoord in.

Klik vervolgens op 'AANMELDEN'.



Uw bedrijfsinformatie toevoegen

Altijd de beste diensten en de 
beste producten.

10123456789

Scrol naar beneden om uw bedrijfsprofiel verder in te vullen.



Uw bedrijfsinformatie toevoegen

Klik vervolgens op 'DOORGAAN’.



Uw Slimme zones selecteren

Slimme zones zijn vooraf gedefinieerde geografische gebieden. Selecteer de Slimme 
zones die overeenkomen met uw servicegebied.

Klik op 'VOLGENDE' om de lijst met 
Slimme zones te openen.



Uw Slimme zones selecteren

Selecteer de Slimme zones die overeenkomen met uw servicegebied.

Klik vervolgens op 'VOLGENDE’.



Uw Slimme zones selecteren

U wordt gevraagd om uw geselecteerde Slimme 
zones te bevestigen. 

Wanneer uw geselecteerde Slimme zones overeenkomen met uw servicegebied, 
klikt u op 'IK GA AKKOORD'.



Uw CorrigoPro-registratie bevestigen en afronden

Uw CorrigoPro Desktop is aangemaakt.

Klik op de tegel CorrigoPro om de laatste stappen van de registratie uit te voeren. 



Naam en telefoonnummer bevestigen

Bevestig uw Cru-naam of voer deze in.  Dit is de naam die u aan uw klanten wilt laten zien.

Bevestig uw mobiele telefoonnummer of voer een mobiel nummer in. U krijgt een sms met daarin 
een downloadlink naar de mobiele CorrigoPro-app.
U kunt ook een vast telefoonnummer invoeren als u de mobiele CorrigoPro-app niet wilt gebruiken.
Klik op 'LID WORDEN VAN DE CRU' om uw registratie van CorrigoPro te voltooien.



Uw Cru uitnodigen

Nu uw registratie bij CorrigoPro voltooid is, kunt u uw managers, verzenders, technici en 
andere personeelsleden direct uitnodigen om lid te worden van uw Cru en verbinding te 
maken via de mobiele CorrigoPro-app.

Voer de mobiele telefoonnummers van maximaal negen Cru-leden in.

Als u deze stap liever overslaat en uw Cru later wilt uitnodigen, klikt u op 'UITNODIGEN'.



De tegel CorrigoPro

Dit is de startpagina van CruChat, waar u uw CruChats en werkorders kunt vinden, 
of kunt navigeren naar Instellingen, Onze Cru, Onze Subs en Onze klanten. 

De navigatieopties worden weergegeven als 
een reeks pictogrammen bovenaan de pagina.

Klik eerst op het pictogram met een tandwiel om 
naar de 'Instellingen' te gaan.



GEFELICITEERD!

U bent nu geregistreerd in CorrigoPro en u kunt werkorders 
ontvangen.

De navigatieopties worden weergegeven als een reeks 
pictogrammen bovenaan de pagina.

Klik eerst op het pictogram met een tandwiel om naar de 
'Instellingen' te gaan.



Instellingen: Berichten

In het gedeelte Instellingen kunt u uw voorkeuren voor e-mailmeldingen instellen.

Als u bent afgemeld maar toch e-mailmeldingen wilt ontvangen 
over ongelezen CruChats, klikt u op de knop 'UIT' naast de 
e-mailmeldingen om de knop 'AAN' te zetten.

Klik op 'OPSLAAN'.

Het systeem genereert elke 60 minuten een e-mailwaarschuwing met nieuwe werkordergegevens die 
naar u zijn verzonden, maar nog niet zijn gelezen.

Klik op 'GEAVANCEERD' voor financiële opties.



Geavanceerde instellingen

Kies uw gewenste instelling door op de schakelaars aan de 
rechterkant te klikken. 
Klik vervolgens op 'OPSLAAN'.



Vragen
Neem telefonisch of online contact op met Corrigo:

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

