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Download instructies

Voer jouw unieke code in.

(Geen code? Mail naar

marketing@farmtrans.com)

Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

(Nog geen wachtwoord? Klik op "wachtwoord vergeten", je ontvangt dan een e-mail met

een tijdelijk wachtwoord. We raden je aan je wachtwoord meteen te veranderen)
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→ Je e-mailadres is je gebruikersnaam! 

https://buy.itunes.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/redeemLandingPage?=00001
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.comto.farmtrans&gl=NL
https://buy.itunes.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/redeemLandingPage?=00001
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.comto.farmtrans&gl=NL


Open de App Store-app op uw iPhone, iPad of iPod touch.

Tik bovenaan het scherm op de inlogknop of op uw foto.

Tik op 'Wissel cadeaubon of code in'. Als u 'Wissel

cadeaubon of code in' niet ziet staan, logt u in met uw

Apple ID.

Tik op 'Gebruik camera' en volg de instructies op het

scherm. Als het niet lukt om de cadeaubon in te wisselen,

tikt u op 'Enter CodeManually' (Voer code handmatig in) en

volgt u de instructies op het scherm.

Tik op 'Gereed'.

Ga naar de Google Play Store: play.google.com

Ga naar het zoekveld en type "Farm Trans"

Daar vind je de COMTO-Farm Trans app die je kunt

installeren.

Lukt het installeren niet met de QR Codes?

Gebruik dan onderstaande instructies:

Apple iOS:

1.

2.

3.

4.

5.

Google Android

1.

2.

3.
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https://play.google.com/


App gedownload, en dan?

Na het inloggen kan je

gaan personaliseren!

Inloggen op je account

Om voor de eerste keer in te loggen

heb je per email je gebruikersnaam

ontvangen. Je wachtwoord kan je

zelf aanmaken in de app.

Open de app om voor de eerste

keer in te loggen

Klik op ‘Wachtwoord vergeten.’

Vul hier vervolgens je

gebruikersnaam in en klik op

wachtwoord aanvragen.

Je ontvangt meteen een email met

een wachtwoord. Hiermee kan je

inloggen.

Later kan je in de app je

wachtwoord aanpassen.

Nu kan je je gebruikersnaam en

wachtwoord invullen en dan klik je

op ‘INLOGGEN’

Mocht je in de toekomst je

wachtwoord vergeten zijn, kun je

uiteraard ook deze functie

gebruiken.
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(→ Je e-mailadres is je gebruikersnaam!) 



Wachtwoord wijzigen

Ga hiervoor eerst naar je profielpagina. Dit doe je

door rechts onderin op het menu icoon te klikken.

Vervolgens klik je op ‘Mijn profiel’.

Hier klik je op het sleutel icoon, links in beeld.

Vul nu je gewenste wachtwoord in beide velden in

en klik op ‘Wijzigingen opslaan’.

1.

2.

3.

4.

Op je profielpagina kun je ook je geboortedatum,

telefoonnummer en e-mailadres wijzigen.
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Tip: je collega's zien

wanneer je jarig bent

als je je

geboortedatum invult.



Profielfoto wijzigen

Klik op het schrijf icoon onder ‘Verander mijn foto’. Kies

vervolgens de manier waarop je je foto wil veranderen; via

je foto bibliotheek, een foto nemen met je camera of een

bestand uploaden.

Wanneer je de juiste foto hebt uitgekozen klik je op ‘Kies’

rechts onderin.

Om de foto nu nog goed op te slaan, klik op ‘Opslaan foto’.

Wanneer je nu naar een andere pagina gaat zie je je

nieuwe foto links onderin het beeld staan. Door hierop te

klikken ga je meteen naar je profielpagina.

1.

2.

3.

4.
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Berichtgeving

Klik links op het icoon met telefoon op de

profielpagina.

Om berichtgeving van de app aan te

zetten klik je op de schakelaar. Deze kleurt

oranje als berichtgeving aanstaat.

1.

2.

Waarom zou je

berichtgeving

aanzetten?

Krijg een melding als er

belangrijke berichten op de

tijdlijn worden geplaatst. Zo

mis je nooit belangrijk

nieuws!

Blijf op de hoogte van alle

ontwikkelingen binnen de

organisatie. Zo heb je wat te

bespreken bij de

koffieautomaat.
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Taal wijzigen

Om je taal te wijzigen klik je links op het vlag icoon.

Klik nu op het uitvouw menu en kies de juiste taal.

Daarna klik je op ‘Taal wijzigen’.

De app is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Pools.

1.

2.

3.

Wanneer je nu naar een andere pagina gaat zal de app

overgaan in de juiste taal.

Nu is de app volledig

gepersonaliseerd.

Rondkijken maar!
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De onderste menubalk

Home: Hier vind je het overzicht van alle belangrijke

updates. Het laatste nieuws, een preview van je tijdlijn, de

kalender, bedrijfsfoto’s, taken, het bedrijfstelefoonboek

en je profiel.

Mijn profiel: Bekijk of wijzig je profielinstellingen.

Meldingen: Een overzicht van alle meldingen,

bijvoorbeeld een nieuwsbericht of nieuw kalenderitem.

1.

2.

3.
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De onderste menubalk

4. Inbox: Berichten die naar je gestuurd zijn.

5. Uitloggen: Klik hier om direct uit te loggen.

6. Hoofdmenu: Het uitgebreide menu waar je alle opties in de

app vindt.
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Hoofdmenu

Nieuwsoverzicht: hier staan alle nieuwsberichten die door

Farm Trans worden geplaatst.

Video: een overzicht van alle video’s van Farm Trans.

1.

2.
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Hoofdmenu

Aanvraag onderhoud: hier kan je onderhoud of een

reparatie aanvragen (met uitzondering van het VK).

Ideeën box: heb je een goed idee? Deel deze met ons!

Formulieren - Voertuig Check-In: bij het wisselen van

trekkers en trailers.

1.

2.

3.
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Hoofdmenu

Schade melden: schade direct melden? Dat

doe je hier (met uitzondering van het VK).

Documenten: hier is een overzicht van alle

handige documenten te vinden.

Bedrijfsdocumenten: hier staan documenten

die je moet lezen en waar je dat ook aan kan

geven.

Tijdlijn: verhoog de interactie met je collega’s!

1.

2.

3.

4.
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Hoofdmenu

Inbox: hier vind je alle berichten die naar je verstuurd zijn.

Kalender: hier vind je belangrijke data zoals de

betaaldatum van iedere periode.

Fotoalbum: een overzicht met alle fotoalbums van Farm

Trans.

Afmelden: klik hier om jezelf uit te loggen.

1.

2.

3.

4.
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Sneltoetsen

Een aantal functies uit het

hoofdmenu zijn ook gemakkelijk

terug te vinden op de Homepage.

Scroll naar beneden op

de Hompage om naar het

tegelmenu te gaan.

Verlof aanvragen

Mijn dossier

Hier vind je het tegelmenu.

De volgende functies zijn alleen te

gebruiken door werknemers op een

Nederlands contract in combinatie

me je persoonlijke inloggegevens

van het medewerkersportaal

(synergy):
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Aanvraag onderhoud

Vul alle invulvelden zo specifiek mogelijk in. De velden

met een * zijn verplicht. Probeer ook de toelichting zo

duidelijk mogelijk te omschrijven.

Voeg, wanneer van toepassing, een foto toe aan de

aanvraag.

Klik op ‘Versturen’

1.

2.

3.

17



Ideeën box

Vul in het invulveld onder ‘Beschrijving’ je idee in.

Voeg eventueel een foto toe door op ‘Selecteer een foto’

te klikken.

Daarna klik je op ‘Idee verzenden’

1.

2.

3.
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Maak tussen de 4 en 8

foto’s. Instructies kan

je vinden door op de

afbeeldingen bij stap 4

te klikken.

Klik op ‘Selecteer een

foto’ om foto’s te kiezen

of te maken.

Wanneer er geen

schade is kan je stap 6

overslaan. Is er wel

schade? Vul dan ook

stap 6 in.

Voertuig Check-In en Check-Out

Vul het gehele formulier

zo compleet mogelijk in.

Klik op het pijltje

rechts onderin om het

formulier te versturen.
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Klik op het uitrol menu

‘Plaats van schade’ en

kies de plaats van de

schade.

Er verschijnt een

afbeelding met het

betreffende voertuig

met daarop al bekende

schades.

Klik op ‘Details schade’

en klik in de

afbeelding op de plek

waar de schade zich

bevind.

Schade melden

Klik op ‘Selecteer een

voertuig’. Scrol door het

menu om je voertuig te

vinden, of begin met

typen en selecteer zo je

voertuig.

Klik op ‘Details

invoeren’.
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Schade melden

Vul het formulier

‘Schade melden’ zo

compleet mogelijk in.

Daarna klik je op

‘Schade melden’.
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Wanneer je de tijdlijn

voor het eerst opent

kan je de voorwaarden

lezen door op ‘Toon

voorwaarden’

Lees de voorwaarden

door en wanneer je

ermee instemt klik dan

op ‘Akkoord’.

Tijdlijn

Verhoog de interactie

met je collega’s!

Nu kan je zelf berichten

plaatsen en de berichten

van anderen liken of

reageren.

Via de tijdlijn kan je zelf

berichten plaatsen of

berichten van collega’s

bekijken.
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Zo creëren we een plek

waar collega’s contact met

elkaar kunnen onderhouden

en iedereen op de hoogte

blijft van nieuws uit de

organisatie.

Wanneer je bericht

klaar is klik je op

‘Plaatsen’

Bericht plaatsen

Schrijf de tekst in het

invulveld en voeg

eventueel nog een foto

toe aan je bericht.

Vergeet niet; dit is een

zakelijke app. Plaats leuke,

relevante berichten die

met werk van doen

hebben.

Nu verschijnt je bericht

op de tijdlijn.

Let op: De tijdlijn is openbaar

voor alle collega’s. Wat je

plaatst kan dus door alle

collega’s gezien worden en

kun je na plaatsing niet meer

zelf wijzigen!
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Klik onder een bericht op

het tekstvlak 'Plaats een

reactie' en schrijf je reactie.

Reageren

Hierbij gelden dezelfde

factoren als het plaatsen

van een bericht. Bedenk je

altijd dat de tijdlijn openbaar

is voor collega’s, houdt de

inhoud professioneel en de

sfeer positief!

Verstuur de reactie

Vind je een bericht leuk?

Laat het weten en like!

Dit doe je door rechts onder

het bericht op het duimpje

omhoog te klikken.

Wil je iets zeggen over een

bericht? Reageer erop!

Ben je het niet eens met een

bericht? Neem dan contact op

met marketing@farmtrans.com,

dan zoeken we samen naar een

oplossing.
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mailto:marketing@farmtrans.com


Contact over de app

Vragen over de app? Neem contact op met de

marketingafdeling via marketing@farmtrans.com.


