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T O O L S



MARKETING TOOLS

ActiveCampaign / Mail blue

ActiveCampaign is een zeer gebruiksvriendelijk systeem

waarmee je automatische e-mails kunt versturen. Je stuurt de

juiste boodschap op het juiste moment naar de juiste persoon.

Zo wordt de kans een stuk groter dat je klanten uit je

mailinglijst haalt. 

Canva

Canva gebruik ik om van alles te ontwerpen. Denk aan

werkboeken, logo's, kaartjes, checklists, e-books, advertenties,

social media posts. Letterlijk alles kun je hiermee ontwerpen. Er

zijn allerlei templates beschikbaar.

Funnelytics / Myro

Dit zijn de perfecte tool om funnels mee uit te tekenen. Zo kun

je eerst een bouwtekening maken van je funnel en de strategie

bepalen voordat je begint met bouwen.



ONLINE FINANCE TOOLS

Mollie

Een must als je online betalingen wilt ontvangen via iDeal

bijvoorbeeld. Ondersteunt alle bekende betaalmethodes,

makkelijk in gebruik en voordelige tarieven. Je betaalt alleen

voor geslaagde transacties.

Plug&Pay

Wil je snel een afrekenpagina (checkout) in elkaar zetten?

Plug&Pay pagina's zijn geoptimaliseerd voor conversie. Je kunt

kassakoopjes en One Click Upsells toevoegen en kiezen uit

verschillende templates. Via Zapier kun je dit systeem aan

andere systemen koppelen (zoals ActiveCampaign). Alles is

volledig in het Nederlands.

Moneybird

Moneybird, een ideaal online boekhoud systeem. Hiermee kan

iedereen de boekhouding doen! 



OFFICE TOOLS

We Transfer

Met WeTransfer kun je gratis documenten, foto’s, muziek,

presentaties en zelfs video delen. Het gebruik van WeTransfer is

erg eenvoudig. Je gaat simpelweg naar de site, selecteert de

bestanden die je wilt verzenden en voert de e-mailadressen van

de ontvanger(s) in. Vervolgens klik je op Transfer. Na het

versturen zullen je ontvangers een notificatie van

WeTransferper e-mail ontvangen, waarin ze op de hoogte

worden gebracht van het feit dat ze 2 weken hebben om de

content te downloaden die je naar ze verstuurd hebt.Bij het

doorsturen van documenten, foto’s, muziek, presentaties of

video via e-mail krijg je vaak te maken met een limiet op de

grootte van de bestanden. Zo kan het zijn dat jij wel meer dan

10MB via e-mail mag versturen, maar de ontvanger kan maar tot

maximaal 5MB ontvangen. WeTransfer is dus een mooi

alternatief voor het doorsturen van grote bestanden.

Toggl (urenregistratie)

Toggl is een app/dienst die het mogelijk maakt om bij te

houden hoe lang je over een bepaalde taak doet. Je kunt de

tool ook via je browser gebruiken. Je maakt een account aan,

waarmee je vervolgens overal kunt inloggen en zo kun je elk

apparaat synchroniseren. Ideaal als je op verschillende plekken

met verschillende apparaten werkt. Toggl werkt met één grote

knop. Na het aanklikken gaat de tijdregistratie lopen, als er

pauze wordt genomen of de dag om is, kan de knop weer

worden ingedrukt en stopt de urenregistratie. Zo is het achteraf

mogelijk om te zien hoeveel uur er aan een bepaald project is

besteed.



OFFICE TOOLS

Evernote

Evernote is een digitaal notitieboekje wat je op iedere

computer, tablet of smartphone kunt gebruiken. Aan de notities

die je maakt kun je bijlagen toevoegen. Bijvoorbeeld Office-

documenten, maar ook foto’s die je maakt met de camera van

je computer of smartphone en geluidsopnames via de

microfoon. Dankzij de synchronisatie tussen al je apparaten heb

je je notities in het vervolg altijd – doorzoekbaar – bij de hand.

Evernote is erg goed in het vindbaar maken van afbeeldingen

en handgeschreven notities op de computer. Hiervoor speurt

Evernote afbeeldingen af naar letters. Zo kun je bijvoorbeeld

een foto van een whiteboard maken en deze terugvinden door

te zoeken op woorden die je op het whiteboard had

geschreven.

Drop Box

Dropbox is een gratis clouddienst voor het online opslaan van

bestanden. Je kunt gemakkelijk foto’s, video’s en documenten

delen tussen computers. De Dropbox map met daarin jouw

bestanden wordt gesynchroniseerd tussen alle computers

waarop dropbox geïnstalleerd is, zodat de bestanden die je op

het kantoor aangepast hebt ook zichtbaar zijn op de laptop

thuis. Het is zelfs mogelijk om de bestanden ook te openen op

een iPhone of Android telefoon via de Dropbox app. Dropbox

maakt het ook gemakkelijk om bestanden te delen met

anderen. Mappen in de dropbox-map kunnen gedeeld worden

met meerdere mensen, zodat er samen aan een project

gewerkt kan worden. Wanneer één iemand een nieuw bestand

in de map zet, ziet de rest van de groep het meteen.



OFFICE TOOLS

Google Drive

Met Google Drive kunnen documenten in de cloud worden

opgeslagen, bestanden worden gedeeld en documenten samen

met anderen worden bewerkt. In Google Drive is ook het

product Google Docs geïntegreerd. Met deze dienst kunnen

opgemaakte documenten, spreadsheets en presentaties

aangemaakt worden, die online worden opgeslagen. Het is een

gratis tool die voor iedereen te gebruiken is. Om Google Drive

te gebruiken heb je eigenlijk twee dingen nodig: Een

internetverbinding & een Google Account. 

Google Documenten

Dit zijn tekst bestanden, je kunt het vergelijken met Microsoft

Word.

Google Spreadsheets

Dit zijn spreadsheets waarin je ook formules kunt gebruiken,

filteren, meerderde tabbladen etc. Dit is vergelijkbaar met

Microsoft Excel.

Google Formulieren

Hier kun je formulieren mee bouwen, bijvoorbeeld om een

enquêtes mee op te zetten. De resultaten worden vervolgens

opgeslagen in een Google Spreadsheets.

Google My Maps

Hiermee kun je een eigen map maken. Bijvoorbeeld met

winkelvestigingen. Die kun je vervolgens weer op je eigen site

toevoegen.



OFFICE TOOLS

Skype & Zoom 

Via beide kun je o.a. vergaderen en samenwerken met

collega’s. Je kunt ze gebruiken op het apparaat dat voor jou

het handigste is: je telefoon of computer.



WORDPRESS TOOLS

Evergreen Countdown Timer PRO

Heb je een WordPress website? Met deze plugin kun je aftellers

toevoegen aan je verkooppagina's zodat je urgentie creëert.

Makkelijk te installeren en je kunt ook evergreen tellers maken.

Deze tellers gaan lopen zodra iemand de pagina bezoekt.

Wishlist

Hiermee kan je een soort van slotje op je pagina's zetten zodat

ze eigenlijk alleen toegankelijk zijn voor bepaalde members.

Hiermee kan je enorm gemakkelijk je eigen online academie

bouwen. Wishlist kun je koppelen aan WooCommerce zodat na

het plaatsen van een bestelling mensen direct toegang krijgen

tot een online cursus.

Hotjar

Met deze tool kun je een opname maken van je

websitebezoekers. Je ziet dan precies hoe ze jouw website

bekijken en waar ze afhaken. Hiermee kun je jouw website

optimaliseren zodat meer websitebezoekers klanten worden.

LearnDash

Met LearnDash kun je een online leeromgeving bouwen in een

WordPress website. Je kunt inloggegevens automatisch

toesturen, certificaten en quizzes maken. Ook kun je video's en

opdrachten toevoegen en de voortgang van je cursisten

monitoren. LearnDash kun je koppelen aan WooCommerce

zodat na het plaatsen van een bestelling mensen direct

toegang krijgen tot een online cursus.



PLANNING TOOLS

Calendly

Wil je automatisch afspraken laten inplannen in je agenda

zodat je niet steeds heen en weer hoeft te mailen? In Calendly

kun je zelf instellen wanneer iemand een afspraak kan

inplannen en je kunt je agenda koppelen. Mensen kunnen

vervolgens zelf een datum en tijdstip kiezen. Je kunt prima uit

de voeten met de gratis versie.

ToDoIst 

Hierin hou ik al mijn taken in bij, i love it! 

Trello 

Als je wel eens met meerdere mensen aan een project werkt,

dan kan het soms lastig zijn om overzicht te houden. Trello kan

je daarbij helpen. Trello is een tool die bedoeld is om projecten

te managen. Er is een gratis versie en een betaalde. Het

spreekt voor zich dat de betaalde versie(s) meer mogelijkheden

hebben. Er is een (online) webversie en een app voor op je

smartphone. Het idee van Trello is dat je met een soort van

prikbord werkt. En op dat prikbord kun je vervolgens

aparte”borden” maken, bijvoorbeeld: ‘to-do’, ‘mee bezig’ en

‘gedaan/klaar’. De taken of activiteiten worden vervolgens in

een van die borden geplaatst als aparte lijstjes. Stel dat je

bijvoorbeeld bij “to do” hebt staan dat je vandaag notulen

maakt, maar je komt er niet aan toe, dan maak je bij “to do”

eerst alle dagen van de week aan en vervolgens kun je taken

onderling verslepen naar een andere dag. Het is ook mogelijk

om bestanden aan de lijstjes te koppelen.


