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Handleiding: Eventmanager, dé tool om daadwerkelijk te netwerken 

 

De Eventmanager is een tool die voor u werd ontwikkeld om meer uit uw bezoek aan Supply Chain 

Innovations te halen. Vooraf de deelnemerslijst raadplegen, partners en bezoekers een bericht nalaten 

of uitnodigen tot een ontmoeting, uw gekozen uiteenzettingen aanvinken… met de Eventmanager 

wordt netwerken concreet en blijft het niet zomaar een modewoord!  Deze korte handleiding maakt 

u wegwijs in het vlot gebruik ervan.   

!! Let op: Om gebruik te kunnen maken van de Eventmanager moet u geregistreerd zijn als bezoeker 

en moet de optie bij uw inschrijving ‘toegang tot de eventmanager’ aangevinkt staan!  

Indien u deze optie zou afgevinkt hebben maar toch wil gebruik maken van de eventmanager, stuur 

een mail naar valerie@valuechain.be en vraag om de instelling aan te passen.   

 

1. Inloggen 

U moet altijd inloggen om de Eventmanager te kunnen raadplegen: www.valuechain.be  

 

Uw login is altijd uw e-mailadres (waarmee u zich registreerde voor Supply Chain Innovations). 

mailto:valerie@valuechain.be
http://www.valuechain.be/
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Uw paswoord heeft u vroeger al zelf gekozen of werd door ons aangemaakt. Als u het niet meer kent 

kunt u bij inloggen klikken op ‘wachtwoord vergeten’. Ingelogd kunt u bij ‘account beheer’ uw 

paswoord altijd aanpassen.  

2. Partners contacteren 

 

Surf naar www.valuechain.be > SC Innovations > Eventmanager > tabblad Partners 

 

 

- Envelop: Klikt u op het envelopje, dan kunt u een persoonlijk bericht sturen naar 

desbetreffende partner. De partner ontvangt het gestuurde bericht in zijn mailbox en kan 

hierop reageren.   

 

-  Wanneer u op het kalendertje naast de partner klikt, krijgt u de mogelijkheid om een 

afspraak te maken met deze partner. Kies de persoon die u wenst te ontmoeten en het gekozen 

tijdstip. De partner ontvangt deze aanvraag via mail en kan rechtstreeks goedkeuren. 

 

http://www.valuechain.be/
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3. Collega bezoekers contacteren 

 

Surf naar www.valuechain.be > SC Innovations > Eventmanager > tabblad Bezoekers 

 

 

 

U ziet nu de bezoekerslijst met dezelfde interessepunten als u. Naast elke bezoeker staan 

verschillende icoontjes:  

- Vergrootglas: klikt u op het vergrootglas naast de naam van de bezoeker, bekomt u meer 

informatie van desbetreffende  bezoeker (functie, interesses,…).  

- Envelop: Klikt u op het envelopje, dan kunt u een persoonlijk bericht sturen naar 

desbetreffende bezoeker. De bezoeker ontvangt het gestuurde bericht in zijn mailbox en kan 

hierop antwoorden.   

 

Bezoeker 1 
 
Bezoeker 2 
 
Bezoeker 3 
 
...  

http://www.valuechain.be/
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- Kalender: Klikt u op de afbeelding met de kalender, dan kunt u de desbetreffende 

bezoeker een uitnodiging sturen om een ontmoeting in te plannen op het event zelf.  Selecteer 

de gekozen ontmoetingsruimte (tafel 1 of 2), selecteer een tijdstip en verstuur uw reservatie. 

Uw collega bezoeker ontvangt nu via mail een uitnodiging tot ontmoeting en kan rechtstreeks 

via deze mail de aanvraag goedkeuren (of afkeuren).  Eenmaal de aanvraag is goedgekeurd 

komt deze terecht in de rechtermarge van de website. U kunt desbetreffende bezoeker 

ontmoeten in de voorziene lounge ruimte in Hal 1 op afgesproken tijdstip. Indien uw verzoek 

geweigerd werd, ontvangt u hiervan eveneens een mail in uw mailbox.  

 

-  Envelop met pijl: Dit icoontje verschijnt naast de bezoekers die u gecontacteerd hebt 

(bericht hebt nagalaten). Zo kunt u eenvoudig opvolgen welke personen u al dan niet reeds 

contacteerde.  

 

4. Uw persoonlijk programma samenstellen 

 

Ga naar www.valuechain.be > SC Innovations > Eventmanager > tabblad Programma 

U vindt er een overzicht van alle uiteenzettingen. Vink aan welke uiteenzettingen u wenst te volgen. 

De gekozen uiteenzettingen verschijnen in de rechter marge (waar u ook uw geplande afspraken met 

collega bezoekers en partners terug vindt).  

Download en print uw persoonlijke agenda en breng die mee op 19 maart. Het maakt uw bezoek 

zoveel eenvoudiger en doeltreffender. 

 

http://www.valuechain.be/
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Vragen: contacteer Valerie via valerie@valuechain.be of op het nummer +32 (0) 50 40 80 80 

 

mailto:valerie@valuechain.be

