
|  Handleiding beheeromgeving klant

Succesvoller je werk doen 
met WeSeeDo

WeSeeDo is beeldbellen op de juiste manier. WeSeeDo 
onderscheidt zich in het menselijk contact, gebruiksgemak 
en veiligheid.
Met focus op persoonlijke communicatie, aandacht en 
vertrouwen op het Internet. Waardoor organisaties 
succesvoller kunnen ondernemen.
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Bespaar tijd en geld 

Digitalisering in de vorm van online realtime zakelijk beeldbellen 
biedt de oplossing voor de innovatieve dienstverlening. Het is 
kosten- en tijdbesparend. Je hebt persoonlijk oogcontact met 
je klant en vangt direct de non-verbale signalen van je klant op 
die van belang zijn voor een goede klantenbinding. 
In deze handleiding staat beschreven hoe je de klant-
beheeromgeving en functionaliteiten van WeSeeDo kan 
gebruiken.

1 Beheeromgeving klant

 Voor het aanmaken van een gebruiker en site ga je naar 
 https://admin.weseedo.nl.

 Je kunt ook inloggen via onze website; www.weseedo.nl. Rechtsboven: 

 Je logt in met het e-mailadres waarmee je als beheerder ben geregistreerd 
en wachtwoord wat je hebt aangemaakt. 
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2 Beheeromgeving

 Eénmaal ingelogd kom je in de beheeromgeving. Hier kun je een nieuwe 
 gebruiker en site toevoegen. Onder WeSeeTube zitten instructiefi lmpjes die 
 je kunnen ondersteunen bij het aanmaken van gebruikers en sites. 
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3 Gebruiker aanmaken/toevoegen

+

 Bekijk  >  Tab Gebruiker(s)  >  Gebruikers toevoegen

 Vul de velden en voeg een foto of plaatje toe. Dit plaatje wordt zichtbaar op de 
website als je de button hierop plaatst. 

 Let op: Bij het invullen van het e-mail adres. De mail met daarin de inlog 
 instructies worden naar dit e-mail verstuurd. 

 Als je alle velden hebt gevuld, klik op toevoegen. Hierna dien je de nieuwe 
agent nog te koppelen aan je website. Hiervoor ga je Tab Sites . Is een 

 gebruiker niet gekoppeld dan kan deze niet als agent inloggen.
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4 Aanmaken Site(s) en koppelen Gebruiker(s)

 Klik op Tab: Site(s) en Klik op de blauwe button: Site toevoegen.

+

4.1  Kies de techniek die je wilt gebruiken

 Wil je de button nu of later gaan gebruiken op je website, kies dan: 
 Googletagmanager.
 Ga je alleen werken met de Agenda functie? Kies dan voor “Alleen Agenda”.

 Kies je voor Google Tag Manager, vul dan op de pagina je website – en 
 hostnaam van je website in.
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4.2  Personaliseer de videochat naar de huisstijl van je bedrijf

 Hier kun je je bedrijfslogo toevoegen en de tekst kleur aanpassen in ieder 
 gewenste kleur. Klik eenvoudig op:

 Zit je kleur er niet bij? Je kunt vrij eenvoudig via het programma Paint de 
 RBG code bepalen van de kleur(en) die je gebruikt op je website. 
 Kopieer de gewenste kleur van je website en plak deze in het witte veld in  
 het programma Paint. 

1 

2                          Kies het pennetje en beweeg je muis 
                         over de kleur en klik met je muis. 

3  Open vervolgens kleuren bewerken. 

4  Hier vind je vervolgens de RGB code. 
 Neem de cijfers over die staan achter 
 Rood; Groen en Blauw.

5  Wijzig bij Video tekst kleur eenvoudig de code tussen de (aanhalingstekens)..

6  
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4.3  Personaliseer de knop om een video chat mee te starten

1 Kies kleur en de tekst die je wilt laten zien op de button

2 Heb je bij het aanmaken van de agent een foto of plaatje toegevoegd? Dan 
kun je d.m.v. Overlay show agent, de gekozen foto of het plaatje toevoegen. 
Dit wordt dan zichtbaar op de site als de agent is ingelogd. 

3 Kies

4.4  Personaliseer de knop voor als uw medewerkers in gesprek zijn

 Indien gewenst kun je de tekst hier wijzigen. 
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4.5  Personaliseer de inhoud van de e-mails

 Indien gewenst kun je hier de taal wijzigen in Engels en je kunt de standaard 
teksten wijzigen.

4.6  Belgroep; Selecteer de agent(en) die je wilt koppelen aan deze site

 Klik de namen aan van de medewerkers die je als agent wilt koppelen. 

 Belangrijk: Om in te kunnen loggen als medewerker op; 
 https://login.weseedo.nl moet deze hier geselecteerd worden. Kies volgende.
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 Wil je de button op je website? Kopieer dan het script wat is gegenereerd 

voordat je op afronden drukt.
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4.7  Button op de website

 Wanneer je alleen met de agenda functie gaat werken kun je op Afronden 
drukken. 

 Wil je de button wel integreren op de website? Kopieer dan het script 
 alvorens je op afronden klikt.

 Zodra je op afronden drukt gaat er een mail naar de nieuwe gebruiker met 
het verzoek een wachtwoord aan te maken. De gebruiker kan daarna direct 
aan de slag met WeSeeDo.  

 Het integreren van de button/chatknop op je website of webshop kan op 
 twee manieren. Via: 

1     Koppeling via Google Tagmanager; https://support.google.com/tagmanager/

answer/6103696#AddingUpdatingAndPublishingTags 

2    Het script (wat je van ons ontvangt) rechtstreeks op de gewenste pagina(s) 
plaatsen;

 Let op: De button is alleen zichtbaar als je als agent bent ingelogt en je 
 beschikbaar staat voor inkomende gesprekken.
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