Snel aan de slag
met

Het eerste gebruik
John Smith werkt bij Knipsel PR en heeft als klant Supermerk Jeans. Hij heeft inloggegevens gekregen
voor Faselis en logt nu voor het eerst in.

Direct na het inloggen verschijnt een foutmelding. Er is nog geen merk gekoppeld aan zijn account,
dus hij kan nog niets doen in het dashboard. Ook zijn nog niet alle gegevens in zijn profiel ingevuld.

1. Een profiel aanmaken
John gaat eerst zijn account inrichten. Via het icoontje
instellingenmenu.

rechtsboven komt hij in het

2. Een merk aanmaken
Zijn profiel is compleet. Hij kan nu een merk gaan aanmaken voor Supermerk. In het menu links gaat
hij naar Merken en klikt op Nieuw merk.

In het tabblad Informatie is de Merksector een verplicht veld. Hier moet minimaal 1 en maximaal 3
sectoren worden ingevuld. Hij vult de social media accounts in en laat het automatisch verlengen aan
staan. Er gebeurt veel bij Supermerk, en hij verwacht de komende zes maanden regelmatig
persberichten uit te sturen voor dit merk. Daarna zou hij het automatisch verlengen uit kunnen
zetten. Wanneer hij het merk gedurende een abonnementsmaand niet gebruikt, wordt er ook niets
in rekening gebracht.

Onderaan het scherm staan de API links die het mogelijk maken om de persberichten te integreren in
een website. John geeft deze gegevens en de API documentatie door aan de IT-afdeling van Knipsel
PR. Zij kunnen ervoor zorgen dat alle persberichten van Knipsel PR (Faselis API) of alleen de
persberichten van Supermerk (Brand API) automatisch worden getoond op hun website. Handig om
een online pressroom in te richten voor Supermerk.

Op het tabblad Autorisatie koppelt hij het merk aan zijn gebruikersaccount. Hij is nu gemachtigd
namens Supermerk persberichten te versturen.

Op het tabblad Testgebruikers selecteert hij zijn eigen account en voegt het met het plusje toe aan
de testgebruikers voor dit merk. Dit stelt hem in staat om straks een test e-mail naar zichzelf te
sturen. Ook voegt hij Mary Jones toe, zijn contactpersoon bij Supermerk die het persbericht graag
ook even wil zien voordat het wordt verzonden.

John maakt een Header & Footer aan op het gelijknamige tabblad. Deze informatie zal hij voortaan
elke keer gebruiken wanneer hij een persbericht voor Supermerk verstuurt.

In het laatste tabje kan John verzenders selecteren voor dit merk. Hij maakt voor zijn e-mailadres
verschillende namen aan, zodat hij kan kiezen hoe de afzender getoond wordt in het persbericht.

3. Een persbericht maken

John heeft alles ingesteld, en kan nu een persbericht gaan versturen. Hij klikt in de linker menubalk
op Bericht, selecteert Supermerk als merk waarvoor hij een persbericht wil versturen en kiest in de
menubalk voor Persbericht. (is een van deze opties deze optie niet zichtbaar? Ververs dan de pagina
zodat alle accountaanpassingen worden bijgewerkt).

John stelt een verzender in en een onderwerp.
Het voorwoord geeft de mogelijkheid om een toelichting te geven op het bericht. Met de knoppen
Naam Achternaam etc. kun je de aanhef personaliseren.

Als de tekst gekopieerd wordt vanuit Word of een ander programma wordt de opmaak automatisch
verwijderd. Het font wordt aangepast om ervoor te zorgen dat elke ontvanger het bericht goed kan
lezen. Met de editor van Faselis kun je je bericht eenvoudig opmaken.

John voegt met de knoppen Koptekst en Voettekst de header en footer toe die hij bij het aanmaken
van het merk heeft ingesteld. Met de knop Handtekening voegt hij de handtekening toe die hij in zijn
persoonlijke profiel heeft aangemaakt..
Als bijlage stuurt hij foto’s en een catalogus van de Pure Blue collectie in pdf mee. Faselis stelt geen
limiet aan het aantal of het formaat van de bestanden, dus foto’s in hoge resolutie, zware pdf’s,
videobestanden – alles wat relevant is voor het persbericht kan worden meegestuurd.
De bestanden worden in de cloud opgeslagen zodat het de inbox van de ontvanger niet onnodig
belast. De volgorde van de bijlagen kan nog worden aangepast met de button Schikken.

Bij elke bijlage kan een notitie worden meegegeven. Dit is handig om extra informatie te vermelden
zoals wat en wie er op een afbeelding te zien is, vermelding van het copyright, etc.
Omdat John de ontvangers van zijn persbericht de mogelijkheid wil geven om zijn persbericht met
één druk op de knop te delen op social media, geeft hij bij de optie Delen een pakkende zin mee
(max. 140 tekens). Faselis maakt automatisch een verkorte url aan naar het persbericht.

Met de optie “Publiceren op mijn website” kan het persbericht automatisch gepubliceerd worden op
je website wanneer dit met behulp van de Faselis API is ingesteld.

Nu het persbericht klaar is, wil John een testbericht naar zichzelf versturen. Hij klikt op
Testgebruikers om zijn e-mailadres te selecteren en op Testbericht om het testbericht naar zichzelf te
versturen.

John bekijkt zijn persbericht niet alleen op zijn laptop, maar ook op zijn telefoon. Ook op zijn
smartphone komt het bericht in de juiste opmaak binnen. De foto’s in de bijlage zijn te zien als
thumbnail. De ontvanger kan alle bijlagen met één druk op de knop downloaden als zipbestand. John
is tevreden.

4. Het persbericht versturen

Met de button Volgende gaat John naar het scherm waar hij ontvangers kan selecteren.
In de uitgebreide distributielijsten kiest hij onderwerpen als
Mode – Herenmode, vrouwenmode
Lifestyle - Vrouwen, Mannen en shopping

En bij Sector kiest hij voor marketing en communicatie, omdat het feit dat een merk dat voorheen
exclusief online te verkrijgen was en nu een pop-up store opent misschien voor publicaties in die
sector ook interessant kan zijn.
Met de knop Volgende komt hij terecht in het laatste scherm terecht waar de instellingen voor de
verzenddatum en –tijd ingesteld kunnen worden.

Het is mogelijk om het bericht op verschillende momenten naar verschillende mediumtypen te
verzenden, rekening houdend met de deadlines van de verschillende publicaties.
Ook is hier nog in te stellen of het persbericht alleen naar individuele journalisten of ook naar
redacties of kantoren gestuurd moet worden.
John stelt in dat het bericht onmiddellijk verstuurd moet worden naar alle publicaties.

Hij stelt zijn eigen adres in om een kopie van het persbericht te ontvangen. Ook kan hij hier nog
stakeholders selecteren die het persbericht moeten ontvangen, zoals Mary Jones van Supermerk.

Foutje gemaakt?

Faselis hanteert wanneer je kiest voor direct versturen altijd een buffer van 10 minuten. Binnen deze
tien minuten kun je de verzending van je persbericht nog annuleren en aanpassen. Na annulering
komt je persbericht onder Concepten te staan.

5. Rapportage
In de loop van de dag kijkt John meerdere malen naar het rapportenscherm. Hier ziet hij wie zijn
persbericht hebben gelezen en wie de foto’s hebben gedownload.

Door op de naam van de publicatie te klikken kan hij zien bij welke journalisten het persbericht is
binnengekomen. Bij elke journalist zijn contactgegevens vermeld. Dit maakt het voor John makkelijk
om de persberichten na te bellen. Hij kan bovendien in het notitieveld aantekeningen maken over
het gesprek. Deze notities zijn niet openbaar, maar wel zichtbaar voor de medewerkers van zijn
kantoor.

Veel meer mogelijkheden
Dit is slechts een beknopte handleiding om je op weg te helpen bij het instellen van je account. Je
kunt hiermee al snel je eerste persbericht versturen. Faselis heeft veel meer te bieden dan hier wordt
besproken. Wij helpen je graag om het account zo in te richten dat het aan jouw eisen voldoet. Neem
gerust contact met ons op via 036 54 95 550.

