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Exposanten handleiding 
In de onderstaande handleiding is te vinden binnen welke kaders je een product kunt exposeren op 
Medicaldevices.online 
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Checklist 
Met de onderstaande checklist kunt u kijken of uw product juist geconfigureerd is: 

1. Heeft u een account aangemaakt? 
2. Heeft u een “Exposantenomgeving” aangemaakt?  

 
3. Heeft u een artikel aangemaakt onder? 

 
4. Heeft u de productgegevens ingevuld volgens hoofdstuk 1 t/m 7? 
5. Heeft u de gegevens ingevuld voor Nederlands en Engels? 
6. Is uw product ingeschakeld? (zie hoofdstuk 2.1) 
7. Heeft u het product in beide talen gecontroleerd op de website? 
8. Zijn uw account en winkelgegevens bijgewerkt? (hoofdstuk 8 en 9) 
9. Heeft u een video en brochure URL aangeleverd aan de redactie? (hoofdstuk 10) 

Als de bovenstaande stappen doorlopen zijn, dan is uw product klaar om gevonden te worden door 
bezoekers van Medicaldevices.online. 

  

https://medicaldevices.online/nl/aanmelden?create_account=1?create_account=1
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1. Nieuw product/dienst toevoegen 
Een nieuw product of dienst kunt u toevoegen middels de knop “Artikelen” na het inloggen op uw 
account. 
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2. Productoverzicht 
In het onderstaande voorbeeld is een voorbeeld te vinden van 2 producten die gekoppeld zijn aan dit 
account.  

 

2.1 Inschakelen 
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3. Informatie-tab 
3.1 Algemeen 

Onderstaand is weergegeven welke velden getoond worden op de website. 

Videogesprekken

Videogesprekken (Zaurus)

Met digitale spreekkamers van Zaurus speel je in op de ontwikkelingen in de zorg, waar steeds meer een 
verschuiving plaatsvindt naar zorg-op-afstand middels technische toepassingen zoals beeldbellen. De digitale 
spreekkamer is erop ingericht dat zorgverleners gemakkelijk via beeldbellen consulten kunnen voeren met hun 
zorgvragers en voor intercollegiaal overleg.

 

 

3.2 Beschrijving 
Zorg ervoor dat je product voor beide talen gevuld is. Wissel van taal door middel van de drop down 
“Kies een taal”. 

Zorg altijd voor de onderstaande layout. Dus u begint met de omschrijving van uw product of dienst 
en ter afsluiting een URL naar uw pagina met anchor “Productpagina”. Dit om de uniformiteit te 
behouden over alle pagina’s. 

 
 

3.3  Productnaam 
Als productnaam wij hebben de voorkeur voor de volgende 
naamconventie [PRODUCTNAAM of TOEPASSING] (SUPPLIER) 
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3.4 Categorie 
Koppel de categorieën waaronder het logisch is dat uw product getoond gaat worden. 

 

3.4.1 Categorie – hoofdcategorie 
U kunt één hoofdcategorie kiezen per product. Dit heeft als gevolg dat het kruimelpad bij de product 
goed weergegeven wordt bij uw productpagina. 

 

 

3.5 Leverancier 
Er bestaat de mogelijkheid om uzelf als leverancier als leverancier aan te maken en vervolgens te 
koppelen. Dit heeft als voordeel dat bezoekers ook kunnen zoeken op leverancier en de daarmee 
samenhangende producten. 
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4. Afbeeldingen-tab 
U kunt naar behoeve afbeeldingen uploaden welk e getoond gaan worden bij het product.  

Belangrijk! Het is in geen gevallen toegestaan om afbeeldingen te plaatsen welke auteursrechtelijk 
beschermd zijn. 

 

 

- Onder “Deksel” kunt u aangeven welke afbeelding als 1e getoond gaat worden. 
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5. Kenmerken-tab 
Om onderscheidend te zijn met u product kunt u kenmerken (Feature) koppelen welke instelbaar zijn 
per productgroep. 

Staat uw kenmerk er niet bij? Laat het ons weten zodat wij deze toe kunnen voegen. 

 

De kenmerken komen de onderstaande manieren terug op de website.  
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6. SEO-tab 
Het is belangrijk om uw product te optimaliseren voor de zoekmachines, zodat uw product zo vaak 
als mogelijk bekeken gaat worden door bezoekers. Vul onder de tab “SEO” de onderstaande 
gegevens in. 

Videogesprekken (Zaurus)

Met digitale spreekkamers van Zaurus speel je in op de ontwikkelingen in de zorg, waar steeds meer een 
verschuiving plaatsvindt naar zorg-op-afstand middels technische toepassingen zoals beeldbellen. 

videogesprekken-zaurus
 

7. Opties-tab 
Hier kunt u de zichtbaarheid van het product aanpassen. Tot dusver maken we geen gebruik van 
deze functie en staat deze default goed ingesteld. 

8. Accountgegevens 
Uw accountgegevens kunnen via de onderstaande stappen worden aangevuld. Deze gegevens zullen 
niet getoond worden op de website. 
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9. Winkelgegevens 
Onderstaand is terug te vinden de winkelgegevens het beste ingevuld kunnen worden. 
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10. Digitale jaarbeurs 
Wanneer een product opgenomen is in de catalogus, is deze ook beschikbaar in de digitale jaarbeurs. 
Deze beurs is opgezet om bezoekers mee te kunnen nemen in de nieuwe ontwikkelingen rondom 
een bepaalde categorie. 
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10.1 Video + brochure 
Met de komst van de digitale jaarbeurs is er een mogelijkheid ontstaan om een brochure en video te 
koppelen aan een product. 

Deze is door technische beperkingen niet aan te passen in het beheerportaal, maar kan aangeleverd 
worden aan Medicaldevices.online. Deze dient aangeleverd te worden in: 

- Brochure: URL naar brochure op  
- Video: URL naar youtube  

Wij werken met verwijzingen omdat u hiermee zelf regie heeft op de inhoud ervan. 

Video

Brochure
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