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Stap 1: Login

U ontvangt een welkomstmail met uw inloggegevens en details om toegang te krijgen tot het platform.

Navigeer naar het InfraTech Netwerk Platform, klik op 'Inloggen' en activeer uw account met uw e-

mailadres en badge/registratie-ID. De badge/registratie-ID code vindt u in de mail met link naar het

platform.

Heeft u deze e-mail niet ontvangen,  neem dan contact op met: info@infratech.nl

Upload een foto

Voer uw persoonlijke gegevens in

Beheer uw beschikbaarheid voor meetings door deze onder 'Beschikbaarheid beheren' aan te passen.

Stap 2: Update uw (persoonlijke) profiel 

Klik op 'Profiel' (rechts bovenin) en zorg ervoor dat uw profiel up-to-date is:

Als u een volledig profiel heeft, kunt u meer zinvolle verbindingen maken met bezoekers. 
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Meetings: een overzicht van alle vergaderingen die u en uw collega's hebben aangevraagd en gepland.

 Inbound leads: toegang tot de lijst met mensen die geïnteresseerd zijn in uw bedrijf en collega's.

Geeft u een eigen webinar of presentatie, dan kunt u hier de mensen bekijken die uw

programmaonderdeel aan hun eventagenda hebben toegevoegd. 

 Contacten: bekijk de lijst met uw collectieve evenementverbindingen, bestaande uit de mensen

waarmee u en uw collega's contact hebben gehad of een geplande vergadering hebben. 

 Teamleden: voeg hier uw teamleden toe via 'Uitnodigen leden'. Alle toegevoegde teamleden

ontvangen ook een link naar het platform en kunnen hun persoonlijke profiel invullen. In dit menu

item, kunt u de teamprofielen bekijken, en bewerken waar nodig.

Stap 3: Verken 'Teams'

Ga naar het tabblad 'Teams' (rechts bovenin het menu) om de verschillende functies te gebruiken die voor

u en uw team beschikbaar zijn:

1.

2.

3.

4.
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5. Bedrijfsprofiel: bekijk en vul uw bedrijfsprofiel in. Het is belangrijk om de volgende zaken toe te

voegen:

a. Uw bedrijfslogo

b. Een korte omschrijving van uw bedrijf

c. Link naar de bedrijfswebsite (u kunt meerdere websites toevoegen)

d. Een video URL (voeg hier bijvoorbeeld een bedrijfsvideo toe, klik hier voor de handleiding om een

video in het platform te laden)

6. Noviteiten: voeg hier producten toe die onder noviteiten komen te staan. U kunt hier per product

(noviteit) een foto, video en samenvatting toevoegen. Het product wordt gekoppeld aan uw

bedrijfsprofiel. Bezoekers kunnen op de homepage zoeken naar deze producten.

7. Export: exporteer een CSV-bestand van de geplande vergaderingen en contacten van uw team. 
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Aanbevolen voor u: bekijk de aanbevelingen die we u hebben gedaan en onderneem actie. Hier zijn de

verschillende acties die u tegen mensen kunt ondernemen: 

Stap 4: Start met netwerken en meetings aanvragen

Klik op 'Home' en onder het gedeelte 'Netwerk' vindt u uw netwerkfuncties:

1.

a. Overslaan: u bent niet geïnteresseerd in deze persoon.

b. Geïnteresseerd: u bent geïnteresseerd en wilt graag een gesprek aangaan.

c. Meetings aanvragen: u wilt een afspraak met die persoon aanvragen.

- Klik op het profiel van de persoon waar u een meeting mee wilt aanvragen en kijk of deze

persoon fysiek of online aanwezig is.

- Selecteer bij 'Meetings aanvragen' de details van de vergadering waar u uw vergadering wilt

houden (op de stand of online) en klik vervolgens op 'Verstuur'.

- Het overzicht van al je (aangevraagde) meetings is beschikbaar in 'Mijn Agenda'. 
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2. Geïnteresseerd in jou: bekijk de mensen die interesse in u hebben getoond. 

3. Mijn connecties: als je eenmaal een wederzijdse interesse hebt met iemand of een geplande

vergadering, kun je een chat met hen openen. 

4. Mijn 'Geïnteresseerde' lijst: bekijk een lijst met mensen waarin u interesse heeft getoond.

5. Mijn 'Skip'-lijst: bekijk een lijst met mensen die u heeft overgeslagen. 

Stap 5: Bekijk de evenementen agenda

Ga naar het tabblad 'Event Agenda'. In deze sectie kunt u het uitgebreide kennisprogramma bekijken. 

Voeg de programmaonderdelen toe aan uw persoonlijke eventagenda. Door de onderdelen toe te voegen

kunt u deze items tijdens de beursdagen direct bekijken. 

Stap 6: Bekijk uw persoonlijke schema en bekijk sessies waar u zich voor aan heeft gemeld

Ga naar het tabblad 'Mijn Agenda'. In dit gedeelte kunt u door uw aangevraagde en geplande vergaderingen

en de sessies die u bijwoont, bijwonen. 

Online

Om sessies te bekijken klikt u op de datum en tijd van de sessie die u bijwoont, op de knop 'Live stream

bekijken' om toegang te krijgen tot de sessie. 
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Stap 7: Woon uw zelf ingeplande 1-op-1 meetingsbij 

Fysieke meeting

Ga naar de locatie van uw meeting op het geplande tijdstip. Dit kan uw eigen stand zijn of de Match

Meeting Ruimte. Deze ruimte bevindt zich in hal 2 en is zo ingericht dat u op 1,5 meter afstand in gesprek

met gaan met uw afspraak 

Online meeting

U hoeft geen aanvullende software te downloaden. U krijgt rechtstreeks toegang tot de virtuele

vergaderruimte voor een bepaalde geplande vergadering op het webplatform via het tabblad 'Mijn Agenda'.

Virtuele vergaderruimten zijn alleen beschikbaar voor geplande vergaderingen (als de meetingaanvraag in

behandeling of geannuleerd is, is de virtuele vergaderruimte niet beschikbaar).

Een virtuele vergaderruimte kan 5 minuten voor de geplande vergadering worden aangeklikt.

Klik op 'Virtuele meeting ruimte' om uw vergadering bij te wonen.

U kunt de virtuele vergaderruimte binnen de geplande vergadertijd in en uit gaan, maar zodra de

vergadertijd is verstreken, heeft u geen toegang meer tot de virtuele vergaderruimte.

De duur van de vergadering is niet beperkt als u eenmaal in de virtuele vergaderruimte bent.

In de virtuele vergaderruimte kunt u:

- Het profiel bekijken van de persoon die u ontmoet;

- Een bericht sturen naar de persoon die u ontmoet;

- Uw scherm delen. 
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 Pre-recorded Video of host uw eigen webinar

Stap 8: Geef zelf een presentatie, leid een ronde tafel sessie of geef een presentatie in

onze eigen Studio. 

Er zijn 3 mogelijkheden beschikbaar in het Netwerk Platform:

1.

Host uw eigen sessie tijdens InfraTech. Dit kan middels Zoom, YouTube, Vimeo of Gotowebinar. Lever

deze link bij ons aan, wij laden de link in het platform en zorgen dat we uw presentatie embedden in

het platform en deze terug te vinden is in de event agenda. Bezoekers kunnen zich vervolgens

aanmelden voor uw sessie en deelnemen. Maximale lengte presentatie: advies 25 minuten.

Kosten hiervoor bedragen €500,- per sessie. 
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2. Ga in gesprek tijdens een Virtuele Ronde Tafel sessie 

In gesprek met 'hot leads' over een specifiek onderwerp? Host uw eigen virtueel ronde tafel gesprek

(25 min, de technische faciliteiten worden verzorgd door het Online InfraTech Netwerk Platform).U

gaat in gesprek met in totaal 12 personen onder leiding van uw eigen gespreksleider(s). Deze sessie

wordt tevens vermeld in de event agenda. Bezoekers kunnen zich vervolgens aanmelden voor uw

sessie en deelnemen.

De meeting room is een uur beschikbaar, kosten hiervoor bedragen €750,- per sessie. 

3. Studio Live Stream (InfraTech Lounge) + Live Q&A

U geeft een presentatie, fysiek of via scherm, in onze InfraTech Lounge (deze bevindt zich op de

beursvloer), de technische faciliteiten worden door InfraTech verzorgt en de presentatiezal worden

begeleid door een aanwezige moderator. Deze zal ook de Q&A begeleiden vanuit het (digitale)publiek.

Kosten bedragen €1500,- per sessie. 

Heeft u interesse in één van de mogelijkheden neem contact op met: info@infratech.nl

Pagina 6


