Stap 1 - Kaart Kiezen
•
•
•
•
•
•

Meld u aan via Aanmelden rechtsboven op de homepage en vul uw gegevens in
Activeer uw account via de ontvangen bevestigingsmail
Vul uw profiel in waarna u gelijk kunt beginnen met zoeken naar uw kerstkaart
Bekijk de gehele collectie om uitgebreid te zoeken
Middels trefwoorden kunt u ook via de zoekfunctie uw kerstkaart vinden
Eenmaal uw kaart gevonden? Kies dan de optie Maak deze kaart op

Stap 2 - Kaart maken
Middels het opmaakmenu rechts van het scherm kunt u uw kerstkaart personaliseren.
• U kunt de optie Eigen afbeeldingen kiezen om uw logo of andere afbeeldingen (in Jpeg) te
uploaden om op of in uw kaart te plaatsen
• U heeft ook een keuze uit verschillende kleuren en lettertypes voor uw tekst
• Als u tevreden bent kiest u de optie Kaart opslaan

Stap 3 - Kaart versturen
Door de onderstaande punten te volgen kunt u uw kaart versturen.
1. Formaat - U kunt het gewenste formaat kiezen
2. Enkel/ Pakket - Kies Direct versturen indien wij uw kerstpost moeten versturen. Wilt u
de kaarten zelf versturen kiest u Pakketje kaarten en vult u het gewenst aantal kaarten
in. Hierna gaat u gelijk door naar punt 5. Winkelwagentje.
3. Ontvanger(s) - Kies Upload bestand rechtsonder het scherm om uw csv ofwel
excelbestand te uploaden. U bent dan in uw adresboek. Via de Browse button selecteert
u het bestand vanaf uw computer, die volgens het getoonde voorbeeld moet zijn
opgesteld, waarna u Opslaan kiest. U kunt de lijst nu eventueel nog controleren en
aanpassen. Hierna geeft u onderaan de lijst de adresgroep een naam en klikt u
Opslaan. U kunt daarna de optie “Stuur deze groep direct een kaart” kiezen.
U bent nu terug bij de stap ontvangers waar u onderaan de lijst op Verder klikt.
4. Verzenddatum – Kies op de kalender de gewenste verzenddatum en klik op Verder
5. Winkelwagentje – Controleer uw bestelling en klik op Verder
6. Afzender - Controleer uw naam en e-mail adres om de bevestigingsmail te ontvangen
en klik op Verder
7. Betalen - Kies de gewenste betaalmethode. U ontvangt van ons een tweede
bevestigingsmail op de verzenddatum
Mocht u vragen hebben of heeft u hulp nodig,
dan kunt u contact opnemen met Vincent.
Tel.:
010 477 40 32
E-mail:
vincent@bitfactory.nl

