Stappenplan registratie op Dilbeek App en Dilbeekse geschenkbon

Om de Dilbeekse geschenkbon als handelaar te kunnen ontvangen en verzilveren moet je als
handelaar geregistreerd zijn op de Dilbeek App.
Ben je al geregistreerd, ga dan naar STAP 2

STAP 1.

- Registreren als handelaar op de Dilbeek App via https://www.ourcityapps.com/client
- Doe de registratie best via een PC en niet via een smartphone.
- Klik op “Vraag nu uw app aan”.
- En volg de voorgestelde stappen
- Bij de algemene voorwaarden, moet je akkoord gaan en de gemeente de toestemming
geven om je gegevens te mogen ontvangen
- Belangrijk is ook om op de pagina van Cirklo Light over de digitale cadeaubon hier ook de
toestemming te geven aan de gemeente om uw gegevens te delen met Cirklo Light. Zonder
die toestemming kan je geen Dilbeekse geschenkbonnen ontvangen.
- Om het registratieproces af te ronden wordt er naar je e-mailadres een e-mail gestuurd om
je e-mailadres te verifiëren.
- Als dat gebeurt is, kom je terecht op het dashbord van de Dilbeek App

- Profiel aanvullen in het dashbord van de Dilbeek App
- Bovenaan zie je tabs “Functionaliteiten, Postvak, ….”. Kies hier “Instellingen”
- Vul alle gegevens in.
- Kies Huisstijl en doe hier eventueel nog aanpassingen.
- Berichten versturen naar alle “Dilbeek App”-gebruikers
- Wens je een evenement of een promotie te versturen, klik dan bovenaan op Nieuws &
acties en begin met een bericht aan te maken en volg de voorgestelde stappen.

- Zoek je bedrijf in de Dilbeek App
- Heb je de app nog niet geïnstalleerd op je smartphone, ga dan naar de AppleStore of naar
Google Play, zoek “Dilbeek App” en installeer de App.

- In de Dilbeek App ga je naar Handelaars, zorg & waar je een overzicht krijgt van alle
handelaars, zorg en verenigingen. Je kan het overzicht beperken door te klikken op
handelaars.
- Ga naar Stap 3.
STAP 2

- Meld je aan op het dashbord van de Dilbeek App via www.ourcityapps.com/client.
- Klik bovenaan op “Instellingen” en vervolgens op “Privacy Instellingen”
- Onder “Dé digitale bon oplossing” moet je toestemming geven aan de gemeente om je
gegevens te delen met Fairville (administrator Cirklo platform).

STAP 3
Een tijdje nadat je toestemming gegeven hebt om je gegevens te delen met Fairville zal je een e-mail
ontvangen van Cirklo Light met de vraag of je wil deelnemen aan de actie “Ik koop in Dilbeek” via
Cirklo Light en de vraag om je aan te melden.
Je kan deze e-mail ook bekijken via https://oca.page.link/RegistratieCirkloDilbeek
Door je hier aan te melden, zal je de Dilbeekse geschenkbon kunnen ontvangen en zal de waarde van
de geschenkbon gestort worden op uw bankrekening.
Als je de procedure hebt doorlopen, zal je automatisch ook op de website van Cirklo verschijnen als
deelnemende handelaar van de Dilbeekse geschenkbon.
Het aanmelden op Cirklo Light via merchant.cirklo.io doe je best op een toestel met camera
(smartphone, tablet, …) want het is met dit toestel dat je de QR-code van de geschenkbon moet
inscannen.
Werk je met personeel dan kan je via hun smartphone je ook aanmelden op merchant.cirklo.io.
De eerste maal zal je wel je e-mail en paswoord moeten ingeven.
De software is dermate beveiligd dat een medewerker je bankrekeningnummer niet kan wijzigen
zonder jouw goedkeuring (verificatiemail naar je e-mailadres).
Noteer dat er op de smartphone of tablet geen software wordt geïnstalleerd. Alles gebeurt via de
browser door te surfen naar merchant.cirklo.io .
Je kan de Cirklo-toepassing gemakkelijk op je beginscherm zetten zodat je de toepassing snel kan
gebruiken.
Hoe doe je dit op een iPhone of iPad?
• Open Safari op je iPhone of tablet.
• Ga naar merchant.cirklo.io en meld je eventueel aan.
• Scroll naar beneden en tik op vierkant met pijl naar boven.
• Druk op zet in beginscherm.
Hoe doe je dit op een Androïdtoestel?
• Ga naar merchant.cirklo.io en meld je eventueel aan.
• Je ziet rechtsboven MEER of … (drie puntjes) staan, onder de tijdsaanduiding.
• Druk op deze knop en vervolgens zie je verschillende opties verschijnen, waaronder “Toevoegen
aan startscherm”. Geef vervolgens een naam in.

Veel succes.
Vanwege
• het team Wonen en Ondernemen Dilbeek
• het bestuur DUO-Unizo Dilbeek

