Handleiding Luxaflex® microsites
Eenvoudig 3-stappenplan om uw Luxaflex® microsite te implementeren.

Stap 1: Registreer of meld u aan in de Luxaflex® Portal.
Stap 2: Kies en configureer uw Microsite en implementatiemethode.
Stap 3: Implementeer het microsite script op uw website.
In dit document worden deze 3 stappen 1 voor 1 uitgelegd.

Indien u specifieke wensen heeft om de microsite buiten de standaard methoden die beschikbaar
zijn via de portal op uw website te implementeren neem dan contact met Luxaflex Belgium op via
mail: marketing@luxaflex-belgium.be , zodat wij u hierbij kunnen (laten) begeleiden. Voorbeelden
van dergelijke implementaties worden omschreven in Stap 4: specifieke implementaties.
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Stap 1: Registreer / of meld u aan in de Luxaflex® Portal
1) Indien u uzelf nog niet eerder heeft geregistreerd voor de microsites van Luxaflex® dient u
uzelf eerst te registeren m.b.v. de volgende link naar de Luxaflex® portal en klik op
“registreren”:
http://luxaflex.sanoma.tiekinetix.com/portal/Login/tabid/121/Default.aspx?returnurl=%2fportal
%2fCompanySettings.aspx

In het volgende scherm dient u als gebruiker uw gebruikersgegevens in te vullen.
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Vervolgens dient u na registratie uw bedrijfsgegevens in te vullen op het volgende scherm:

Nadat u deze pagina voltooid heeft krijgt u toegang tot de Luxaflex® Microsite pagina.
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2) Indien u zich al heeft geregistreerd, kunt u via dezelfde link naar de portal u zich m.b.v. uw
gekozen gebruikersnaam en wachtwoord direct aanmelden op de portal.

Nadat u uzelf heeft aangemeld komt u op de “bedrijfsgegevens” pagina. Klik vervolgens op het menu
item “Product Microsite” om toegang te krijgen tot de Luxaflex® Product Microsite.
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Stap 2: Kies en configureer uw Microsite en implementatiemethode
3) Op de “product microsite” pagina kunt u zelf een keuze maken tussen binnen- en/ of
buitenzonwering informatie in uw microsite.

Nadat u uw microsite heeft geconfigureerd kunt u via de tab “Entry Point” bepalen hoe u de
microsite op uw website wilt implementeren.
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Op deze pagina heeft u keuze uit drie opties:
a. Implementatie van een volledig website overzicht (ShowCase) Kies ”geen entry point”, dit
betekent dat de microsite direct volledig op uw website zichtbaar is (implementatie via een
iFrame).
Zie een voorbeeld op onze dummy dealer voorbeeld website:
http://209.134.51.144/test/luxaflexdummydealer/luxaflex.html
b. Een Tekst link, waarbij u zelf een tekstlink kunt aanmaken en deze op uw website kan
implementeren via het script (volgende stap). Indien op de tekstlink geklikt wordt zal de
microsite via een “light box” op uw website gepresenteerd worden.
Zie voorbeelden hiervan op onze dummy dealer website:
http://209.134.51.144/test/luxaflexdummydealer/zonwering.html
c. Of uw kiest voor een bestaande Luxaflex® banner in het systeem (verschillende formaten
beschikbaar) of u upload uw eigen banner als entry point. Na implementatie van het script
zal de banner zichtbaar worden op uw website en indien u klikt op de banner zal de microsite
m.b.v. een lightbox op uw website gepresenteerd worden.
Zie voorbeeld bestaande banners:
http://209.134.51.144/test/luxaflexdummydealer/index.html
Zie voorbeeld eigen button / banner:
http://209.134.51.144/test/luxaflexdummydealer/producten.html (en klik bij zonwering op
de button “bekijk meer”).
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Stap 3: implementeer het microsite script op uw website
4) Nadat u in stap 2 uw microsite en implementatiemethode gekozen heeft kunt u een preview
van uw microsite bekijken, door op “preview” te klikken:

Daarna kunt u via de “Genereer embedding code” button toegang krijgen tot uw Script:
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Tenslotte kunt u op deze pagina uw script kopiëren en op uw website plakken, of het script
per e-mail naar uzelf sturen. Indien uw webbouwer het script op uw website gaat plaatsen
dan kunt u eenvoudig uw e-mail doorsturen naar hem of hem direct via de site mailen, zodat
hij het script uit de e-mail kan kopiëren. U kunt 2 e-mailadressen invullen door ze te scheiden
met punt/komma (;) en een spatie. Ook kunt u uw webbouwer toegang tot de portal geven
via uw login gegevens, waarvan u ook de bevestigingse-mail door kan sturen. Hierdoor kan
uw webbouwer desgewenst kijken welke implementatiemethode het beste op uw website is
toe te passen.
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Stap 4: specifieke implementaties
Indien u specifiek wensen heeft om de microsite buiten de standaard methoden die beschikbaar zijn
via de portal op uw website te implementeren, neem dan contact met Luxaflex Belgium op via mail:
marketing@luxaflex-belgium.be , zodat wij u hiermee telefonisch kunnen begeleiden. Voorbeelden
van dergelijke implementaties zijn:
-

Ik wil de microsite direct achter mijn eigen menu item of plaatje implementeren, zodat deze
via een lightbox wordt geopend. Zie voorbeeld pagina:
http://209.134.51.144/test/luxaflexdummydealer/producten.html (en klik bij zonwering op
de button “bekijk meer”).

-

Ik wil via een eigen button / banner of tekstlink direct de microsite openen op een specifieke
product pagina. Zie voorbeeld pagina:
http://209.134.51.144/test/luxaflexdummydealer/zonwering.html

-

Ik wil twee of drie verschillende microsites implementeren. Bijvoorbeeld 1 met alleen de
binnenzonweringproducten (voor op een binnenzonwering pagina), 1 met alleen de
buitenzonwering en 1 met alle producten. In dit geval dient u uzelf meerdere keren te
registeren in de portal. Per account kunt u dan de gewenste content selectie doen in de
portal. U heeft dan ook 2 of meerdere verschillende scripts die u dient te implementeren.
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