
Hoe moet ik ook weer?

Navigeren en Dashboard gebruiken

• Snelkoppeling naar het 
Dashboard

• Menu openen om naar 
een andere module te 
surfen

• Actiemenu openen met 
de actie binnen de 
actieve module

• Starten van een 
formulier. Wanneer het 
formulier opent, 
verdwijnt de navigatie.

• Terug naar de module 
zonder wijzigingen, is 
steeds mogelijk met de 
<Annuleren> link.

1. Openen van een 
detailoverzicht. In de 
meeste gevallen klik je 
best onderaan in de 
kader (beetje oefenen)

1. De overige controls
volgen de regels van het 
platform dat je gebruikt: 
Windows, Android of 
iOS.
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Inloggen

1. Surf naar realspot.eu
2. Klik rechtsboven het icon 

“Login”
3. Voor gebruikersnaam en 

wachtwoord in
4. Bevestig met <Log in>

Uitloggen

1. Open de module 
<Dashboard>

2. Kies de optie 
<Uitloggen>

Abonnementsinformatie 
bekijken

1. Ga naar het 
<Dashboard>

2. Kies menuoptie “Account 
bewerken”

Abonnementsformule 
aanpassen

1. Ga naar het 
<Dashboard>

2. Kies menuoptie 
“Upgrade abonnement”

3. Kies de formule
4. Bevestig met <Wijzigen>

Op de startpagina vind je de 
belangrijkste 
gebeurtenissen:
• De recente incidenten: dit 

zijn nieuw aangemaakte 
incidenten die nog niet 
geaccepteerd zijn

• Achterstallen: units 
waarvoor nog een 
betaling openstaat

• Te ondertekenen 
contracten: aangemaakte 
contracten zonder 
ondertekening en scan of 
foto van de handtekening

• Agenda werken: de 
onderhoudswerken die de 
komende periode gepland 
zijn

• Werken overtijd: werken 
die te laat zijn gestart

• Abonnement: informatie 
over het abonnement dat 
je gebruikt.

Een test account maken

1. Surf naar realspot.eu/
2. Kies bovenaan “Doe je 

eigen test”
3. Kies de formule met 

“Doe je eigen test”
4. Volg de wizard
5. Registreer op Stripe met 

een kredietkaart (om 
fake tegen te gaan)

6. Open je e-mail 
7. Bevestig door de link te 

volgen.
( Contacteer ons op info@realspot.eu
als je liefst eerst met een algemene 
testaccount werkt, zonder kredietkaart 
registratie)

Account stopzetten

1. Open de module 
<Dashboard>

2. Kies de optie
<Account afsluiten>
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