Invoeren in de VVV Databank
(Nationale databank voor toerisme, recreatie en cultuur)

versie: september 2018

Voor vermeldingen op VVV websites zoals
www.vvv.nl
www.vvvzhz.nl
www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl
www.vvvalblasserwaard.nl
www.vvvvijfheerenlanden.nl
www.vvvhoekschewaard.nl
www.vvvoud-beijerland.nl
www.vvvdordrecht.nl
www.bezoekdordrecht.nl
www.vvvschoonhoven.nl
VVV NL App
CityInformation App

Uw vermelding in de NDTRC aanpassen:
Let op: wijzigingen zijn niet direct online te zien, alleen na goedkeuring van VVV of na 24 uur.
Inloggen op: http://mijn.ndtrc.nl
Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.
Wachtwoord vergeten: klik dan op de link achter ‘wachtwoord vergeten’. Een nieuw wachtwoord wordt direct naar het
bij ons bekende e-mail adres gestuurd.
Geen login en wachtwoord: Registreer dan hier: http://login.ndtrc.nl/AccountRegistration
of wilt u een nieuwe login aanvragen: mail naar vvvdatabank@vvvzhz.nl of bel naar 078-6322489.
Item verwijderen of offline plaatsen
Wil je een item offline plaatsen? Klik dan op Meer details > in volgende scherm klikken op offline plaatsen. Een item kan
verwijderd worden, maar alleen door de VVV. Geef het te verwijderen item door via e-mail: vvvdatabank@vvvzhz.nl
Item aanpassen/wijzigen
Klik op aanpassen om je item te wijzigen.
Let op: kies altijd voor aanpassen wanneer je al een vermelding hebt.

Nieuwe vermeldingen worden geplaatst bij ‘Invoeren’. Kies daarbij voor locatie of evenement.
Locaties zijn vaste vermeldingen van bijvoorbeeld musea, horeca, verhuurbedrijven, winkels etc.
Evenementen zijn vermeldingen van tijdelijke items die op een bepaalde datum of data plaatsvinden zoals theater, film,
tentoonstellingen, festivals, beurzen, lezingen, excursies etc.

STAP 1: WAT

Bij Stap 1 kan je aanpassen:
Titel, Korte omschrijving, Lange omschrijving, Types
Deze laatste staat al aangevinkt als u in de databank bent opgenomen. Toevoegen van types kan (indien noodzakelijk
en max. 5) door op de plusjes te klikken en dan de betreffende checkbox aan te vinken.
Korte en lange omschrijving moeten beide ingevuld zijn/worden.
STAP 2: WAAR

Op tabblad Waar staan de adresgegevens of kunnen daar ingevuld worden. Niet correct, kies dan voor ‘Keuze ongedaan
maken’ en typ op het volgende scherm ‘adres’ de postcode in daarna wordt automatisch de straatnaam ingevuld en
daarna het huisnummer invoeren.

STAP 3: WANNEER

Maak een keuze en vul openingstijden in of periodes indien er verschillende openingstijden per periode zijn. Ook is het
mogelijk om toelichting op de openingstijden te geven. Vink hiervoor een van de drie opties onder het blok met de
openingstijden aan, bijv. ‘meer uitleg toevoegen’.
Let op! Bij evenementen is er alleen de keuze periodes en specifieke data. En is nog een tussenstap WIE, daar kan
info over de organisator worden ingevoerd.
Door naar STAP 5: MEDIA

Klik op de link ‘Voeg een media item toe’. Je komt dan in een scherm terecht waar je diverse soorten media kan
toevoegen als foto’s, video, maar ook qr odes.

- Selecteer bij Type wat voor soort media je wil
toevoegen.
- Je kan voor een afbeelding een URL opgeven
- Klik het bolletje voor Bestand aan als je een
afbeelding van je computer wil uploaden.
- Evt kan je titel en copyright invullen, niet verplicht.
- Het is ook mogelijk om je afbeelding nog bij te
snijden.
- Klik op bewaren.

Afbeelding bijsnijden:

Klik op opslaan.
- Herhaal deze stappen meerdere media items toe te
voegen.
- De volgorde van de media items kan aangepast
worden dmv de zwarte pijltjes die naar boven en
onder wijzen. (rechts in het blok van het media item)
- Bestaande media items kunnen verwijderd worden.
Let op: een gratis basisvermelding op de VVV
websites toont één afbeelding.
- Meerdere afbeeldingen, bijlagen en youtube
filmpjes worden getoond tegen betaling van 90 euro
per jaar.

STAP 6: CONTACTINFORMATIE
Vul in het bovenste deel telefoon, fax en e-mail in. Door op toevoegen te klikken wordt de invoer toegevoegd en
verschijnt een extra invoerregel. Je kunt hier dus meerdere telefoonnummers, e-mail adressen toevoegen per item,
met achterste vakje kun je toevoegen waar diverse telefoonnummer op e-mailadressen voor bedoeld zijn. Hetzelfde
geld voor externe links (websites).
! Vergeet niet op toevoegen te klikken!

Contactadressen -> uitsluitend invoeren indien contactadres afwijkt van het eerder ingevoerde adres bij ‘waar’.
Bij wettelijk eigenaar staat je e-mail adres. Dit is het e-mail adres waar alle communicatie omtrent de databank naartoe
verzonden wordt. Dus ook als je bijv. een nieuw wachtwoord aanvraagt. Dit adres wijzigen? Neem contact op via
vvvdatabank@vvvzhz.nl / 078-6322489

Let op! Bij evenementen is er nog een tussenstap PRIJZEN.
Hier kunnen meerdere prijscategorieën worden toegevoegd, vergeet niet te klikken op toevoegen! Door op toevoegen
te klikken wordt de invoer toegevoegd en verschijnt een extra invoerregel.

STAP 7: EIGENSCHAPPEN
- Hier kunnen diverse eigenschappen toegevoegd worden die relevant kunnen zijn voor jouw bedrijf of organisatie.

! Wees kieskeurig / kritisch welke eigenschappen je selecteert !

Stap 8 EXTRA’S
DEZE STAP OVERSLAAN.
KLIK RECHTSBOVEN OP OPSLAAN!

GEGEVENS OPGESLAGEN

Na het opslaan van je gegevens krijg je bovenstaand scherm:
Dit is een overzicht van de bijgewerkte gegevens en media items.
Boven de groene balk staan een aantal buttons:
- Hiermee kan je vertalingen van de omschrijving van je bedrijf opgeven,
- Bij coördinaten kun je de positie op kaart aanpassen, deze wordt automatisch bepaald op basis van postcode en
huisnummer.
De twee andere buttons (sub items en item kopiëren) zijn niet relevant.
Heeft u meerdere vermeldingen kies dan ‘mijn items’ en pas de overige items op dezelfde wijze aan. Kies vervolgens
voor Afmelden.

Nog vragen?
Neem contact op via vvvdatabank@vvvzhz.nl of 078-6322489

