Haal meer uit je digitale visitekaartje!
Beste collega,
Wij gebruiken digitale visitekaartjes. Zeker in deze tijden is dat handig, want je kunt je digitale
visitekaartje op afstand, veilig en contactloos geven. Bovendien zijn de kaartjes duurzaam,
want we besparen papier, drukwerk en transport. Maar er zijn meer voordelen.

Lees deze 5 tips
Tip 1: Gebruik de handige app
Tip 2: Papieren kaartje ontvangen, digitale terugsturen
Tip 3: Zonder telefoonnummer
Tip 4: Geef je visitekaartje in 1 keer aan een volle (vergader)zaal
Tip 5: In 1 klik opslaan
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Tip 1: Gebruik de handige app
Je digitale visitekaartje kun je altijd gebruiken
zonder de app, maar ook mét. Benut je
de app, dan deel je nog makkelijker je
papierloze visitekaartje met anderen. Je kunt
je kaartje delen via SMS, WhatsApp, QRcode, Google Nearby, e-mail, en via allerlei
samenwerkingstools (zoals Slack).
Bovendien heb je dankzij de app de digitale
visitekaartjes van al je collega’s bij de hand in
een overzichtelijke bibliotheek. En je kunt er
papieren kaartjes mee scannen (zie tip 3).
Download nu de app:
• Heb je een Android-toestel? De app kun je
hier downloaden: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.bizzerd
• Heb je een iPhone? Download de app via
deze link: https://apps.apple.com/us/app/
bizzerd/id1396772300

Tip 2: Papieren kaartje ontvangen, digitale
terugsturen
Als je de app gebruikt, kun je iemand die jou
een papieren visitekaartje geeft een digitale
terugsturen. Dat doe je door het papieren
kaartje te scannen en vervolgens met één druk
op de knop je digitale visitekaartje terug te
sturen. Het gescande papieren kaartje komt
automatisch in jouw telefoon.

Tip 3: Zonder telefoonnummer
Wil je de ontvanger van jouw digitale
visitekaartje niet vragen om haar/zijn
telefoonnummer? Of is er geen goede
internetverbinding? Toon haar/hem dan
de QR-code van jouw kaartje. De ander kan
gewoon met de telefooncamera de QR-code
scannen en zo jouw papierloze visitekaartje
opslaan. Discreet, zonder het eigen
telefoonnummer te geven. Een QR-reader is
niet per se nodig, maar werkt uiteraard ook.

Tip 4: Geef je visitekaartje in 1 keer aan
een volle (vergader)zaal
Wil je jouw visitekaartje in 1 keer aan een
groep mensen geven? Of aan de aanwezigen
in een (vergader)zaal? Geen probleem.
Dat werkt zo:
Apple iPhone: schakel AirDrop in. Ontvangers
schakelen met een iPhone schakelen ook
AirDrop in en selecteren ‘Iedereen’. Als
afzender open jij je visitekaartje en kies je
‘Deel contact’. Vervolgens ontvangt iedereen
in de groep of in de zaal die ook een iPhone
heeft, jouw kaartje.
Android: Ontvangers kiezen ‘Apparaat
zichtbaar’ in het instellingenmenu. Als
afzender kies je Google Nearby. Alle Androidtelefoons die jouw digitale visitekaartje willen
ontvangen kun je nu zien. Klik op ‘Share’ en je
visitekaartje wordt door hen ontvangen.

Tip 5: In 1 klik opslaan
Papierloze visitekaartjes zijn praktischer. Je
visitekaartje aan iemand geven doe je met je
smartphone, computer of tablet. Je hebt dus
altijd je visitekaartjes bij je, met alle gegevens
up-to-date. Klantgericht: de ontvanger van
jouw digitale visitekaartje kan je gegevens in
één klik opslaan in haar of zijn contactenlijst.
Overtypen is niet meer nodig, updaten ook
niet. Dat gaat allemaal automatisch.

We wensen je veel gebruiksplezier met je
digitale visitekaartje.
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