
Verbinding maken met CorrigoPro

Tegels beheren en verbindingen aanmaken



In deze handleiding behandelen we het volgende:

• Aanmelden bij CorrigoPro Desktop

• De tegel Bedrijfsprofiel

• Uw gratis advertentie (promo) 

aanmaken

• Uw services bewerken

• Slimme zones

• De tegel Lidmaatschap

• De tegel CorrigoPro

• Instellingen en e-mailmeldingen

• Onze Cru

• CruMembers en CruLeads

• Onze Subs

• Onze klanten

• CruChats



Aanmelden bij uw CorrigoPro Desktop

Link naar aanmeldpagina CorrigoPro Desktop: https://login.corrigo.com/connect/login 

Meld u aan bij uw CorrigoPro 
Desktop met het e-mailadres 
en wachtwoord, dat u tijdens 
de registratie hebt 
opgegeven.

Klik op 'AANMELDEN'.



Uw CorrigoPro Desktop
Wanneer u zich aanmeldt, bent u op de CorrigoPro Desktop.

Als u op een tegel klikt, gaat u naar een specifiek gedeelte van de CorrigoPro Desktop.
De tegel 'Facturen' wordt alleen weergegeven voor 'ADMIN'-gebruikers.



De tegel Bedrijfsprofiel

Laten we naar de tegel Bedrijfsprofiel kijken.

Klik op de tegel om uw bedrijfsprofiel te openen.



Uw bedrijfsprofiel beheren

Hier kunt u een bedrijfslogo 
toevoegen en uw 
bedrijfsnaam wijzigen.

Klik in het gedeelte 
Bedrijfsoverzicht op 
'BEWERKEN' om de services 
in te voeren die uw bedrijf 
biedt. 

Om uw fysieke locatie en 
contactinformatie in te 
voeren of te bewerken, klikt 
u op ‘FILIAALGEGEVENS 
BEWERKEN'.



Uw bedrijfsprofiel beheren

Hier kunt u het telefoonnummer, 
het e-mailadres, de website en 
adresgegevens van uw bedrijf 
bewerken.

Uw verbonden klanten kunnen 
deze gegevens zien, en dit 
e-mailadres wordt weergegeven 
als uw algemene e-mailadres voor 
al deze klanten.

Klik op 'OPSLAAN'.



PROMO: uw gratis advertentie aanmaken

Wanneer u op de link 'MAAK UW GRATIS AD' 
klikt, verschijnt het venster 'Promo maken'.

U kunt altijd teruggaan naar de pagina 
met uw bedrijfsprofiel om uw PROMO 
te bewerken of verwijderen.

De promo-aanbieding mag maximaal 
71 tekens lang zijn.

Klik op 'OPSLAAN' om uw PROMO te 
publiceren.



Uw services bewerken

Selecteer in het gedeelte 'SERVICES' 
de specifieke service of services die 
uw bedrijf biedt.

Als u alle services selecteert, kunnen 
huidige en potentiële klanten u 
beter vinden in Corrigo.

Klik op de knop 'BEWERKEN' om 
het venster 'Services bewerken' 
weer te geven.



Uw services bewerken

Klik op de keuzepijl in het vak 'SERVICES' om 
alle beschikbare services te bekijken.

Zet een vinkje bij de services die u levert.

Zorg ervoor dat u alleen de services selecteert die 
uw bedrijf aanbiedt, omdat klanten deze 
informatie gebruiken wanneer ze naar 
dienstverleners zoeken in het CorrigoPro-netwerk.

Nadat u de services van uw bedrijf hebt 
geselecteerd, klikt u op 'OPSLAAN'.



Uw Slimme zones selecteren

Door de juiste Slimme zones te selecteren, weet u zeker dat uw bedrijf zichtbaar 

is voor klanten die in uw gebieden zoeken naar de services die u levert.

Slimme zones zijn vooraf gedefinieerde 
geografische gebieden.

Selecteer de Slimme zones die 
overeenkomen met uw servicegebied.

Als u uw Slimme zones wilt bekijken en 
bewerken, klikt u op de knop 
'BEWERKEN' in de rij met Slimme 
zones.

Hiermee gaat u naar het 
informatiescherm Slimme zones.



Uw Slimme zones selecteren

Uw primaire Slimme zone is inbegrepen in 
uw CorrigoPro Network-abonnement.

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



Uw Slimme zones selecteren

Klik 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'.



Terugkeren naar CorrigoPro Desktop

Wanneer uw Slimme zones zijn geselecteerd, is uw bedrijfsprofiel voltooid.

U kunt vanaf alle tegels terugkeren naar CorrigoPro Desktop door 
bovenaan de pagina op het blauwe pictogram 'Thuis' te klikken.



De tegel Lidmaatschap
Via de tegel Lidmaatschap kunt u uw lidmaatschapsgegevens bekijken, uw betaalmethode bijwerken, en 
uw maandelijkse abonnementsoverzichten van CorrigoPro bekijken of afdrukken.  



De tegel CorrigoPro 

Klik op de tegel CorrigoPro om de CorrigoPro-portal te openen 
vanaf uw bureaublad. 



De tegel Filters in CorrigoPro

Klik op het gewenste filter om werkorders met een specifieke status te 
bekijken op uw bureaublad.  



Onze Cru
Op de pagina 'Onze Cru' ziet u al uw uitgenodigde en verbonden interne medewerkers.

Als u een nieuwe CruMember uit 
wilt nodigen, klikt u op het grote 
witte vak met het plus-teken.

Het venster 'Pro uitnodigen' wordt 
weergegeven.

Voer de naam en het telefoonnummer 
van de medewerker in.

Klik op 'UITNODIGEN'.

Standaard wordt de persoon uitgenodigd als 
'CruMember'. U kunt er echter ook voor kiezen 
om hem of haar uit te nodigen als 'CruLead'.

Een CruLead is doorgaans een leider of een 
verzender die alle CruChats kan zien.

Een CruMember is doorgaans een technicus 
of veldmedewerker die alleen deelneemt aan 
specifieke gesprekken en aan een CruChat 
moet worden toegevoegd.



Onze Subcontractors

Wanneer u op het pictogram met een handdruk klikt, gaat u naar 'Onze subs'. Daar ziet u al 
uw uitgenodigde en verbonden subcontractors of partnerbedrijven.

Als u een nieuwe Sub wilt uitnodigen, 
klikt u op het grote, witte vak met het 
oranje plus-teken. 

Hierdoor wordt het venster 
'Onderaannemers toevoegen 
toevoegen' weergegeven.

Voer de bedrijfsnaam en het mobiele 
telefoonnummer van de Sub in.

Klik vervolgens op 'ZOEKEN'.

Hiermee start u een zoekopdracht in het CorrigoPro-systeem 
om te zien of uw Sub al verbonden is met Corrigo.



Onze Subs: uw subcontractors uitnodigen

Als u het bedrijf van uw Sub niet kunt vinden, 
klikt u op 'BEDRIJF UITNODIGEN'.

Het venster 'Onderaannemers 
uitnodigen' wordt weergegeven.

Voer de bedrijfsnaam, het e-mailadres 
of het mobiele telefoonnummer van de 
Sub in.

Dave's HVAC

Testsub@Corrigo.com

Maak contact met mij op het 
CorrigoPro-netwerk.

U kunt een persoonlijk bericht naar uw Sub 
sturen of de uitnodiging zonder bericht 
verzenden.
Klik op 'UITNODIGING VERZENDEN' om uw 
Sub uit te nodigen.



Onze klanten

Het volgende pictogram is een cirkel met een silhouet. Als u hierop klikt, gaat u naar de pagina 
'Onze klanten' waar u uw uitgenodigde en verbonden klanten kunt beheren en bekijken.

Als u een klant zonder 
Corrigo wilt uitnodigen om 
contact te maken, klikt u op 
het grote, witte vak met het 
oranje plus-teken.

Het venster 'Klant uitnodigen' 
wordt weergegeven.

Voer het mobiele telefoonnummer 
van uw klant in en klik vervolgens op 
'UITNODIGEN'.



Onze klanten

Omdat CorrigoPro is ontworpen voor iedereen die een serviceprovider 
nodig heeft, kunt u al uw klanten uitnodigen om verbinding met u te maken.

Wanneer uw klant is 
uitgenodigd, ontvangt de klant 
een sms-bericht met instructies 
om verbinding met u te maken 
via de mobiele app.

Op de pagina 'Onze klanten' 
verschijnt dan een nieuw vak 
met de informatie over de 
klant en de status 
'UITGENODIGD'.



CruChats
Het laatste pictogram, 'CruChats', wordt weergegeven met een tekstballon.

Met de zoek- en filteropties op uw CruChats-pagina kunt u al uw 
CruChats en werkorders bekijken, filteren en gebruiken.



Gefeliciteerd! 

U kunt nu alle tegels in de CorrigoPro Desktop-portal navigeren en beheren.



Vragen
Neem telefonisch of online contact op met Corrigo:

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

