Handleiding installatie ORV-Online
In deze handleiding leest u hoe u ORV-Online installeert op uw website.
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Stap 1 – Inloggen op Scildon Online Verzekeren
Om de installatie te starten, logt u via mijn.scildon.nl in op Scildon Online Verzekeren. Alleen de
Superuser / Hoofdgebruiker van Scildon Online Verzekeren kan de installatie starten. Die
inloggegevens moet u dus gebruiken.
Als u ingelogd bent, klikt u bovenin het startscherm op Instellingen, zie afbeelding.
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In het Instellingen-scherm gaat u naar het tabblad Agentschap en daar klikt u op de knop
Activeer, zie afbeelding.

Pagina 2 van 7

Instellingen voor ORV-Online
U komt nu in het eerste scherm van de installatie, het tabblad ‘Persoonlijke instellingen’:

Stap 2 – Persoonlijke instellingen
- Lees de teksten goed door zodat u weet hoe u ORV-Online kunt inzetten.
- Dan plaatst u uw logo. Na het uploaden ziet u een voorbeeld. U kunt dat nog aanpassen als u
wilt. Gebruik alleen bestanden met formaat .jpg, .png, of .gif.
- U kiest nu de kleuren voor de titelbalk, zie onder. Selecteer bijvoorbeeld kleuren die ook in uw
eigen huisstijl terugkomen.
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- U kiest de achtergrondkleur voor ORV-Online.
- Als u klikt op ‘Voorbeeld bekijken’ ziet u op de pagina het resultaat van uw instellingen.
- Dan gaat u verder met het bedrag dat u in rekening brengt voor deze manier van werken.
- U plaatst de link naar uw dienstverleningsdocument (bijv. www.adviseur.nl/dvd)
- U vult uw contactgegevens in.
- Let op: daarna kunt u aangeven of u zichtbaar wilt zijn in de zoekresultaten van onze speciale
postcode-selector voor consumenten.
Een bezoeker van onze website kan dan direct na het berekenen van de premie een adviseur
selecteren waarbij hij gelijk zijn verzekering online aanvraagt. Afhankelijk van uw keuze vult u
uw adresgegevens in.
- De onderste twee onderwerpen gaan over tekstvakken. In ORV-Online zijn dit de tekstvakken
die staan onder het onderwerp ‘Waarom een overlijdensrisicoverzekering’ en ‘Direct aanvragen
en onze rol’. U kunt kiezen tussen de standaardtekst of een eigen tekst.
Klik op Volgende stap. Dan gaat u naar het onderdeel ‘Instelling voor uw website’.
Stap 3 – Instelling voor uw website
- U selecteert eerst banners. De banner is wat de klant ziet op uw website en waarop hij klikt.
U kunt kiezen uit twee thema’s:
1. Direct aanvragen: als een klant klikt op de banner kan hij een verzekering aanvragen.
2. Besparen: als een klant klikt op de banner berekent hij eerst of er een besparing op zijn
huidige verzekering mogelijk is. En als dat zo is, kan hij direct de verzekering aanvragen.
U kunt beide thema’s gebruiken maar dat is niet verplicht. Per thema kunt u één banner
selecteren.
- Dan geeft u de domeinnamen (zonder www.) op van de website(s) waarop u de banner(s) gaat
plaatsen.
Let op: als u de banner eerst in een testomgeving van uw website wilt plaatsen dan moet u ook
de domeinnaam van de testomgeving opgeven.
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- Als u een banner heeft geselecteerd en domeinnamen heeft opgegeven, verschijnt de
embedcode, zie afbeelding hieronder. Als u voor beide thema’s een banner heeft gekozen, ziet
u twee embedcodes.

- Met de embedcode plaatst u de banner op uw website. Zie stap stap 4.
- De embedcode kunt u nog mailen naar uzelf of uw webbeheerder om op uw site te plaatsen.
- Klik op Opslaan.
Als u alle velden heeft ingevuld en ingesteld, krijgt u bevestiging dat alles is opgeslagen.
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Stap 4 – De embedcode kopiëren en plakken
Nu heeft u 2 opties, zie ook afbeelding op de volgende pagina:
1. De embedcode zelf kopiëren en plakken in uw website.
2. De embedcode mailen naar de beheerder van uw website.
Bij optie 1
Nu gaat u naar uw eigen Content Management Systeem (CMS) waar u de inhoud van uw eigen
website beheert. Selecteer de pagina waar u de banner voor ORV-Online wilt plaatsen. Op de plek
waar u de banner wilt plaatsen, plakt u de embedcode.
Sla de wijzigingen op en kijk of de banner op uw website staat en of u de instellingen goed vindt.
Als het niet lukt om de banner op uw website te plaatsen, neem dan contact op met de
beheerder van uw website.
Als u een tweede banner gaat plaatsen, herhaalt u bovenstaande.
Bij optie 2
U heeft hier twee mogelijkheden. U kunt de embedcode vanuit bovenstaand scherm kopiëren en
plakken in een e-mail naar uw webbeheerder.
U kunt ook kiezen voor ‘Terug naar instellingen’ en gaan naar het eerste tabblad ‘Instellingen voor
uw website’. Daar ziet u onderstaand invulveld.

Als u dat gebruikt, ontvangt de beheerder van uw website een mail waarin staat dat u een
applicatie van Scildon op uw site wilt plaatsen. De embedcode staat ook in de mail.
Uw webbeheerder kan de embedcode nu op uw website plaatsen.
Als de banner op uw website staat, is ORV-Online klaar voor gebruik!
Stap 5 – Beheer van uw instellingen
Als u uw instellingen wilt aanpassen, gaat u via de knop in Scildon Online Verzekeren (zie stap 1)
naar de configuratiemodule. Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan. Na het opslaan worden de
wijzigingen automatisch doorgevoerd. U hoeft de embedcode niet opnieuw te installeren op uw
site.
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Veelgestelde vragen
1. Hoe zie ik dat ik als Superuser / Hoofdgebruiker ingelogd ben?
Dat kunt u zien in het startscherm van Scildon Online Verzekeren. Als u klikt op ‘Instellingen’
verschijnt er een pop-up menu. Bij de Superuser bevat dit menu vijf tabbladen (Persoonlijk,
Agentschap, Wachtwoord, Gebruikers en Beleggingsfilter). Bij andere gebruikers zijn niet al deze
tabbladen zichtbaar.
In het tabblad Gebruikers in het Instellingen-scherm vindt u de gegevens van de Superuser.

2. Wie is op ons kantoor de Superuser / Hoofdgebruiker?
Als u wilt weten wie de Superuser is, neemt u contact op met de Service Desk, op
telefoonnummer: 035-625 25 33.
In het tabblad Gebruikers in het Instellingen-scherm kunt u ook terugvinden wie de Superuser is.

3. Ik zie geen tabblad Agentschap in mijn Instellingen-scherm. Hoe komt dat?
U bent waarschijnlijk niet ingelogd als Superuser / Hoofdgebruiker. Om verder te gaan zie ook
vraag 1 en 2.
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