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INTRO
Voor welke projecten
Verschil level I en level II
Per tabblad in level II een
nieuwe how to link



Voor welke
projecten

Grote projecten
+ 10 units

Luxueuze projecten
+ 400K per unit

Hoge concurrentie
Landingspagina door ontwikkelaar, meerdere
makelaars op project

Op vraag van
ontwikkelaar of 1ste
samenwerking



level I

level II

Info rechtstreeks uit
ERAforce
3 tabbladen
Geen extra informatie

Combinatie info uit ERAforce
en toevoegen info via back-
office website
8 tabbladen, dus uitgebreider
Meer informatie



Step 2
Ingeven

ERAforce

Step 3
Updaten naar

level II

Step 1
Info

verzamelen

Info verzamelen
Een level II moet je zien als een online
brochure. Je hebt iets meer informatie
nodig dan in een level I. Denk maar
aan

- bereikbaarheid van het project
- informatie over de streek
- foto's uit de streek
- meer info over de architectuur
- afwerking interieur
- ...



Step 2
Ingeven

ERAforce

Step 3
Updaten naar

level II

Step 1
Info

verzamelen

Ingeven ERAforce
Is vanzelfsprekend. Wat niet (correct)
werd ingegeven in ERAforce kan ook
op een level II niet correct versch�nen.



Step 2
Ingeven

ERAforce

Step 3
Updaten naar

level II

Step 1
Info

verzamelen

Updaten level II
inloggen via
era.be/nieuwbouw/user
Homepage (update)
Details project (nieuw)
Units (update)
Ligging (update)
Omgeving (nieuw)
Vordering werken (nieuw)
foto's (nieuw)
contact (nieuw)



Renders &
beelden

kwaliteit
juiste afmetingen
z.s.m. modelwoning
ruwbouw winddicht:
renders vervangen
door foto's



Extra tips & tricks
Je kunt niet inloggen op de nieuwbouw website als je bent ingelogd op de gewone website.
Dit geldt ook omgekeerd. 
Er is een iconen database voor handen die je kunt gebruiken voor je nieuwbouw website 
Wil je snel en makkel�k content maken zoals de video op de homepage kun je een gratis
account aanmaken op canva.com
Vergeet niet de URL project redirects in te stellen. Dit doe je via de gewone website en dus
niet via de nieuwbouw website
Links bovenaan onder beheer heb je de optie om de voorbeeld paragrafen te bek�ken. Deze
pagina toont jou alle mogel�ke paragrafen die je kunt toevoegen.
Gebruik je afbeeldingen die niet van jou z�n? Zorg er dan voor dat je over de juiste rechten
beschikt en ook correct verw�st naar de maker. Er staan hoge boetes op inbreuken.  



Linken naar de tutorials 

Introductie (10')
Homepage tutorial (20')
Details project tutorial (15')
Units tutorial (3')
Ligging tutorial (4')
Omgeving tutorial (11')
Vordering werken tutorial (6')
Foto's tutorial (3')
Contact tutorial (3')
Project URL redirects tutorial (5')

https://vimeo.com/486313789/c4bee14438
https://vimeo.com/486313242/b94e0ea10f
https://vimeo.com/486312648/b18ddecdb7
https://vimeo.com/486328181
https://vimeo.com/486313976/58112feb77
https://vimeo.com/486314053/b5564b6d44
https://vimeo.com/486328310
https://vimeo.com/486328310/e87753aed8
https://vimeo.com/486328310
https://vimeo.com/486313084/7912e705c0
https://vimeo.com/486312501/318cbfdaa3
https://vimeo.com/486328048


Evi Waeyaert

evi.waeyaert@erabelgium.be
+32 495 320 905

Gelieve eerst een case aan te maken

Vragen?


