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Inloggen in het forum
Login via www.cxeuro.com
Klik dan op de “Forum” optie rechts bovenin de pagina

Profiel en Instellingen wijzigen
Het profiel en de instellingen kunnen gewijzigd worden door op
uw naam rechts bovenin het scherm te klikken, dan verschijnt er
een menu met verschillende opties.

1.

Klik op “Profile” om uw profiel te wijzigen
• Klik op “Edit profile” om uw gegevens toe te voegen,
notificaties te ontvangen en een kleine beschrijving over
uw bedrijf toe te voegen inclusief bestanden.

• U kunt ook een profiel foto uploaden door op “Cover photo”
te klikken en het bestand te selecteren. Op de “Cover
photo” kunt u bijvoorbeeld uw bedrijfslogo toevoegen.

• Om uw activiteiten op het platform te bekijken, klikt u op
“See my activity”. In de lijst klikt u op wat u wilt bekijken
sinds u gebruik maakt van het forum. Dit functie is
vergelijkbaar met de functies van Facebook.

2.

Klik op “Account Settings” om de instellingen van
uw profiel te wijzigen
• Als u op “Notifications settings” klikt in de “Other Settings”
lijst, hier kunt u uw notificaties wijzigen inclusief het geluid,
notificatie lijst, email notificaties en herinneringen.

• De “Ignored Users” optie in de “Other Settings” lijst, geeft
u de mogelijkheid om een lid van het forum te blokkeren
zodat ze u geen berichten naar uw inbox kunnen versturen.
Leden krijgen niet te weten wanneer ze geblokkeerd zijn
in het forum, topics die geblokkeerde leden toevoegen zijn
nog steeds zichtbaar.

1.

Het “Home” scherm
Klik op “Home” om het CX Euro forum te bekijken. U kunt
dan een onderwerp selecteren uit de lijst om erover te praten
of het te lezen. Alleen gebruikers die geregistreerd zijn in CX
Euro kunnen gebruik maken van het forum.
• Klik op “Start new topic” om een nieuw topic toe te voegen
aan een onderwerp. Voeg dan de gegevens van het topic
toe, zoals de titel en een beschrijving.

Bovenin het “Home” scherm ziet u verschillende opties.

2.

Klik op “Calendar” om de leden kalender te zien waarop ze
evenementen kunnen zetten, bijvoorbeeld nationale
feestdagen.
• Om een evenement toe te voegen, klik op “Create Event”
en vul alle gegevens in.

3.

Klik op “Online users” om te zien wie nu online zijn op het
forum

4.

Klik op “Activity” om alle activiteiten te bekijken op het forum,
inclusief van uw eigen activiteiten.
• De “Search” optie geeft u de mogelijkheid om een
onderwerp of topic te vinden in het forum

5.

Rechts bovenin het “Home” scherm ziet u twee iconen.
• Het belletje geeft aan wanneer er nieuwe notificaties
binnen komen.
• Het envelopje is uw inbox waar u berichten kunt binnen
krijgen van andere leden. Hier kunt u ook zelf een bericht
verzenden door op “Compose new” te klikken.

