Handleiding PDF Generator
In de onderstaande afbeelding ziet u drie cirkels met de cijfers 1 t/m 3.
1) Wanneer u nog geen bedrijfslogo heeft geupload kunt u hier uw bedrijfslogo kiezen
vanaf de computer. Let er wel op dat dit een JPG afbeelding MOET zijn.
2) Wanneer u een geldig bestand heeft gekozen, klikt u op de knop “Upload Logo”.
U gaat dan automatisch naar de volgende pagina.
3) Wanneer u geen bedrijfslogo heeft of u heeft deze al eens eerder geupload dan kunt u
op de knop “Ga verder” klikken.

Op de volgende pagina kunt u een ‘actie’ keuze maken.
U heeft 4 opties:
-

Bandenactie
Winterbandenactie
Wielenactie
Banden en wielenactie

Bandenactie

4) Kies uw soort actie (in dit geval de “Banden actie”)
5) Wanneer u in de vorige stap een bedrijfslogo heeft geupload dan wordt het veld
“Bedrijf Logo” automatisch gevuld en hoeft u hier dus niks mee te doen.
Wanneer uw al een bedrijf logo had geupload dan dient u in het veld de naam van de
afbeelding te typen plus de extensie (altijd *.jpg).
6) Dit is de titel van de PDF. Verzin een pakkende titel voor de actie!
7) De start datum van de actie invullen.
8) De eind datum van de actie invullen.
9) Deze optie bevat 2 velden. U kiest eerst het merk band uit het dropdown menu
helemaal aan de linker kant. Daarna vult u de maat in (165/65 R13).
10) In dit veld vult u het type in. (CRUISER).
11) De huidige prijs hier invullen. Zonder euro teken en altijd met 2 decimalen.
12) De prijs waarvoor u het nu wilt aanbieden. Hier ook zonder euro teken en altijd met 2
decimalen.
13) Bedrijfsnaam of voor en achternaam.
14) Adres gegevens.
15) Postcode.
16) Woonplaats.
17) Telefoonnummer.
18) E-mail.
19) Wanneer u een Facebook pagina heeft dan kunt u deze ook toevoegen. (bv:
https://www.facebook.com/uwbedrijf)
20) Wanneer u een Twitter pagina heeft dan kunt u deze ook toevoegen. (bv:
https://www.twitter.com/uwbedrijf)

Wanneer u nu op de knop “Maak PDF” klikt wordt er een complete PDF gegenereerd met al
de gegevens die u zojuist heeft ingevuld.
Voorbeeld:

Wielenactie

4) Kies uw soort actie (in dit geval de Wielen actie)
5) Wanneer u in de vorige stap een bedrijfslogo heeft geupload dan wordt het veld
“Bedrijf Logo” automatisch gevuld en hoeft u hier dus niks mee te doen.
Wanneer uw al een bedrijf logo had geupload dan dient u in het veld de naam van de
afbeelding te typen plus de extensie (altijd .jpg).
6) Dit is de titel van de PDF. Verzin een pakkende titel voor de actie!
7) De start datum van de actie invullen.
8) De eind datum van de actie invullen.
9) Deze optie bevat 2 velden. U kiest eerst het merk wiel uit het dropdown menu
helemaal aan de linker kant. Daarna vult u de maat in (17”).
10) In dit veld vult u het type in. (POISON).
11) De huidige prijs hier invullen. Zonder euro teken en altijd met 2 decimalen.
12) De prijs waarvoor u het nu wilt aanbieden. Hier ook zonder euro teken en altijd met 2
decimalen.
LET OP! KIES ACHTER DE PRIJS “VOOR” OOK EEN AFBEELDING VAN
HET DESBETREFFENDE WIEL!
13) Bedrijfsnaam of voor en achternaam.
14) Adres gegevens.
15) Postcode.
16) Woonplaats.
17) Telefoonnummer.
18) E-mail.
19) Wanneer u een Facebook pagina heeft dan kunt u deze ook toevoegen. (bv:
https://www.facebook.com/uwbedrijf)
20) Wanneer u een Twitter pagina heeft dan kunt u deze ook toevoegen. (bv:
https://www.twitter.com/uwbedrijf)

Waarschijnlijk is u al opgevallen dat u maar 8 wielen kunt selecteren voor de actie. Dit
hebben wij gedaan i.v.m. de ruimte. Wanneer u dus een wielen actie heeft laat u de 2 laatste
velden leeg!
Wanneer u nu op de knop “Maak PDF” klikt wordt er een gehele PDF gemaakt met de wielen
die u geselecteerd heeft.
Voorbeeld:

Banden en Wielenactie

4) Kies uw soort actie (in dit geval de Wielen actie)
5) Wanneer u in de vorige stap een bedrijfslogo heeft geupload dan wordt het veld
“Bedrijf Logo” automatisch gevuld en hoeft u hier dus niks mee te doen.
Wanneer uw al een bedrijf logo had geupload dan dient u in het veld de naam van de
afbeelding te typen plus de extensie (altijd .jpg).
6) Dit is de titel van de PDF. Verzin een pakkende titel voor de actie!
7) De start datum van de actie invullen.
8) De eind datum van de actie invullen.
9) Deze optie bevat 2 velden. U kiest eerst het merk wiel uit het dropdown menu
helemaal aan de linker kant. Daarna vult u de maat in (17”).
10) In dit veld vult u het type in. (POISON).
11) De huidige prijs hier invullen. Zonder euro teken en altijd met 2 decimalen.
12) De prijs waarvoor u het nu wilt aanbieden. Hier ook zonder euro teken en altijd met 2
decimalen.
LET OP! KIES ACHTER DE PRIJS “VOOR” OOK EEN AFBEELDING VAN
HET DESBETREFFENDE WIEL! ALLEEN BIJ DE ACTIES VAN WIELEN
NATUURLIJK! BIJ BANDEN SELECTEER JE NIKS!
13) Bedrijfsnaam of voor en achternaam.
14) Adres gegevens.
15) Postcode.
16) Woonplaats.
17) Telefoonnummer.
18) E-mail.
19) Wanneer u een Facebook pagina heeft dan kunt u deze ook toevoegen. (bv:
https://www.facebook.com/uwbedrijf)
20) Wanneer u een Twitter pagina heeft dan kunt u deze ook toevoegen. (bv:
https://www.twitter.com/uwbedrijf).

Bij de banden en wielen actie kunt u ook maar 8 actie producten tonen. De eerste 4 moeten
banden zijn en de laatste 4 moeten wielen zijn. De laatste 2 velden laat je gewoon leeg. Hier
wordt dan niks mee gedaan. Wanneer u alles heeft ingevuld klikt u op de knop “Maak PDF”
en er wordt een compleet PDF bestand gegenereerd.
Voorbeeld:

