
Communiceren via CruChats

CruChats gebruiken en beheren via CorrigoPro Desktop en 
de mobiele app



In deze handleiding behandelen we het 
volgende:

• CruChats in CorrigoPro Desktop bekijken: dia's 3 – 7  

• CruChats starten via CorrigoPro Desktop: dia's 8 – 12 

• CruChats met een werkorder: dia's 12 – 14

• CruChats in de mobiele CorrigoPro-app: dia's 15 – 16

• Een klant uitnodigen om verbinding te maken: dia 17

• Een Sub uitnodigen om verbinding te maken: dia's 18 – 20

• Een Cru/CruLead uitnodigen om verbinding te maken: dia's 21 – 23    

• CruChats starten via de mobiele CorrigoPro-app: dia's 25 – 26 

• Deelnemers aan CruChats toevoegen/verwijderen: dia 27 



CruChats op CorrigoPro Desktop

CruChats zijn directe 
communicaties tussen u, uw 
team, uw zakenpartners en uw 
klanten.

Begin door in CorrigoPro Desktop 
op de tegel CorrigoPro te tikken.



CruChats op CorrigoPro Desktop

Dit is de startpagina van CruChat, waar u meerdere filteropties kunt 
gebruiken om CruChats op specifieke categorieën te sorteren en bekijken.



CruChats op CorrigoPro Desktop

Werkorders kunnen op een aantal opties worden gefilterd. U kunt bijvoorbeeld sorteren op 
'Ongelezen' in het menu Status en op 'Deze week' in het menu Voltooien op.



CruChats op CorrigoPro Desktop

In dit voorbeeld blijft er één CruChat over wanneer we filteren op 'Ongelezen' en 'Deze week'.

Klik op de CruChat om de inhoud van het bericht en/of de 
details van de werkorder te bekijken.



CruChats op CorrigoPro Desktop

Om een bericht in deze CruChat te verzenden, typt u uw 
bericht in het tekstvak en klikt u vervolgens op 'Verzenden'.



Een CruChat starten

U kunt een CruChat starten met uw Cru/Subs, maar u kunt GEEN CruChat 
starten met een klant. De klant moet de CruChat starten.

Om een CruChat met uw CruMembers en/of CruLeads te starten, klikt u op 
het pictogram Onze Cru rechtsboven.



Een CruChat starten

Vink de vakjes aan voor CruMembers die u wilt toevoegen aan de CruChat en klik 
vervolgens bovenin het venster op de knop 'CRUCHAT'.



Gefeliciteerd!

U hebt een CruChat met uw team gestart.
U kunt nu in real time, interactief communiceren met uw Cru.
Typ uw bericht in het tekstvak om de chat te starten.
Klik op 'VERZENDEN'.



Deelnemers toevoegen aan en verwijderen uit een 
CruChat

U kunt CruMembers en Subcontractors toevoegen aan of verwijderen uit alle CruChats.

Om een deelnemer toe te voegen aan of te verwijderen uit uw chat, klikt u 
op het keuzemenu en dan op 'DEELNEMERS TOEVOEGEN/VERWIJDEREN'.



Deelnemers toevoegen aan en verwijderen uit een 
CruChat

Er wordt een schuifbaar keuzemenu weergegeven met uw Cru en Subs.

Selecteer of deselecteer deelnemers aan uw CruChat door op de vakjes rechts te klikken.



CruChats met werkorders

CruChats van uw Corrigo-klanten kunnen een werkorder bevatten.

Een CruChat waaraan een werkorder is gekoppeld, bevat een oranje vak met daarin het 
werkordernummer, de status en een gekleurd vak dat het prioriteitsniveau aangeeft.

Klik op een CruChat met een werkorder om het CruChat-venster te openen en de details van de werkorder 
te bekijken.



CruChats met werkorders

Net als bij andere 
CruChats kunt u 
deelnemers toevoegen 
of verwijderen door 
bovenaan op het 
pictogram met 
silhouetten te klikken.

De opties voor de 
CruChat-deelnemersgroep 
worden weergegeven..

Kies linksonder op het scherm de deelnemers.
Cru: alleen Cru
Cru+Subs: Cru en Subs
Alle: Cru, Subs en Klant

De klant wordt aan 
de linkerkant van de 
CruChat 
weergegeven.

U kunt kiezen welke 
deelnemers uw 
CruChat-berichten 
ontvangen door op het 
menu links van het 
berichtvenster te 
klikken.

Net als bij andere 
CruChats kunt u 
deelnemers toevoegen 
of verwijderen door in 
de rechterhoek van de 
CruChat op het 
keuzevak te klikken.

De opties voor de 
CruChat-
deelnemersgroep 
worden weergegeven.



Mobiele CorrigoPro-app: CruChats

U kunt al uw CruChats en werkorders beheren vanaf uw mobiele apparaat.

Installeer de mobiele CorrigoPro-
app.

Tik op de app om 
deze te openen.
Uw Cru's worden weergegeven 
op het eerste scherm.

Tik op een Cru om toegang te 
krijgen tot gerelateerde CruChats 
en opties.



Mobiele CorrigoPro-app: CruChats

Als u iemand wilt uitnodigen om 
verbinding te maken, tikt u op de
drie stippen in de rechterbovenhoek 
van het scherm. Op Android-
apparaten kan dit er anders uitzien.

Klik op 'Alle Contactpersonen'.



Mobiele CorrigoPro-app: een klant uitnodigen 

Als u een klant wilt uitnodigen 
om verbinding te maken, tikt u 
op het tabblad 'Klanten'.
Tik op het oranje silhouet.
Voer het mobiele 
telefoonnummer van uw klant 
in, voeg een kort bericht toe en 
tik op 'Uitnodigen'.

Uw klant ontvangt een sms-
uitnodiging met een link om de 
CorrigoPro Request-app te 
downloaden.

Uw klant ontvangt een sms-
uitnodiging met een link om de 
CorrigoPro Request-app te 
downloaden.  



Mobiele CorrigoPro-app: 
een Subcontractor (Sub) uitnodigen

Als u een Sub wilt uitnodigen om 
verbinding te maken, tikt u op het 
scherm Alle contactpersonenop het 
tabblad ‘Onderaannemers'.

Tik vervolgens op het oranje 
silhouet. 

Voer de bedrijfsnaam en het 
telefoonnummer van uw Sub in en 
tik vervolgens op 'Zoeken'.

Het systeem voert een 
zoekopdracht uit om te zien of de 
Sub al verbonden is met het 
CorrigoPro-netwerk.

Als de sub al op het netwerk 
aanwezig is, kunt u op de sub tikken 
en automatisch verbinding maken.



Mobiele CorrigoPro-app: 
een Subcontractor (Sub) uitnodigen

Als de Sub niet in het systeem wordt 
weergegeven, tikt u op 'Uitnodigen'.

De bedrijfsnaam en het 
bedrijfstelefoonnummer van uw 
Sub zijn al ingevoerd op basis van 
de vorige zoekopdracht.

Voer een geldig e-mailadres in.

Typ een begeleidend bericht voor 
uw Sub. 

Tik op 'Uitnodiging 
verzenden'.



Mobiele CorrigoPro-app: 
een Subcontractor (Sub) uitnodigen

De sub wordt nu weergegeven in uw lijst met 
contactpersonen onder 'Subs' met de status 
'UITGENODIGD'.

Zodra uw Sub de uitnodiging accepteert en de 
mobiele CorrigoPro-app downloadt, verandert de 
status van de Sub in 'VERBONDEN'.



Mobiele CorrigoPro-app: CruMembers/CruLeads 
uitnodigen

Als u uw CruMembers wilt uitnodigen om 
verbinding te maken, tikt u op het tabblad 
'Cru' in uw lijst met contactpersonen.

Tik vervolgens op het oranje plus-teken.



Mobiele CorrigoPro-app: CruMembers/CruLeads uitnodigen

Voer het mobiele telefoonnummer en het optionele 
uitnodigingsbericht voor de CruMember in.

U kunt de nieuwe gebruiker uitnodigen als 
CruMember of CruLead. Schuif de schakelaar naar 
links of rechts om de status van het lid te wijzigen.

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

Een CruMember moet aan een CruChat worden 
toegevoegd. Doorgaans zijn dit technici of 
veldmedewerkers die alleen deelnemen aan 
specifieke gesprekken.

Om de uitgenodigde als CruLead aan te wijzen, tikt u 
op het selectievakje in het gedeelte CruLead.

Tik op 'Uitnodigen'. 



Mobiele CorrigoPro-app: CruMembers/CruLeads uitnodigen

Zodra een nieuwe CruMember of CruLead de 
uitnodiging accepteert en de mobiele CorrigoPro-
app downloadt, wordt hij of zij toegevoegd aan 
uw lijst met contactpersonen onder 'Cru' en kan 
de CruMember of CruLead deelnemen aan 
CruChats.



Mobiele CorrigoPro-app: een CruChat starten

Als u een CruChat wilt 
aanmaken, tikt u op de drie 
stippen rechtsboven op het 
scherm. Op Android-apparaten 
kan dit er anders uitzien.
Tik op 'ProChat maken'.  



Mobiele CorrigoPro-app: een CruChat starten

Vervolgens wordt een lijst weergegeven 
met CruMembers en Subs waarmee u 
verbinding hebt.

Selecteer de gewenste deelnemers voor 
de CruChat door de selectievakjes rechts 
van hun namen in te schakelen.

Tik op de oranje knop ‘Maken' in de 
rechterbovenhoek om uw CruChat te 
starten (op Android-apparaten is dit een 
vinkje).



Mobiele CorrigoPro-app: een CruChat starten

Nu uw CruChat is aangemaakt, tikt u op het 
menu links van het berichtvenster om uw 
deelnemersgroepen te selecteren.

Kies of u met alleen uw Cru of met Cru + 
onderaannermers wilt communiceren.

Voer uw bericht in en tik op 'Verzenden'. 

In de tekstballonnen wordt weergegeven wie het 
chatbericht heeft ontvangen.



Mobiele CorrigoPro-app: deelnemers 
toevoegen/verwijderen

Als u deelnemers wilt toevoegen 
aan of verwijderen uit uw CruChat, 
tikt u op de drie stippen in de hoek 
rechtsboven.

Klik op 'Deelnemers'.

Voor de CruMembers en Subs die al 
aan de CruChat zijn toegevoegd, is 
het selectievakje rechts 
ingeschakeld.

U kunt deelnemers zo nodig 
selecteren of deselecteren door op 
de selectievakjes te tikken.

Tik rechtsboven op het oranje 
pictogram 'Opslaan'.



Vragen
Neem telefonisch of online contact op met Corrigo:

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

