Radio Zeeland DMP login/register
Login

De bovenstaande afbeelding geeft het login scherm weer van Radio Zeeland DMP. Hier kunt u als
klant uw geregistreerde e-mail en wachtwoord invoeren. Zodra u dit heeft gedaan klikt u op de
‘Login’ knop.
Mocht het zo zijn dat u uw wachtwoord vergeten bent, dan kunt u onder het kopje ‘Forgot your
password?’ op de ‘here’ link klikken. Let op! Om deze actie te gebruiken moet u wel eerst uw e-mail
adres opgeven. U zult dan spoedig een e-mail ontvangen met daarin uw nieuwe wachtwoord.
U kunt het nieuwe wachtwoord vervolgens bij het profiel wederom wijzigen in een door u gewenst
wachtwoord.

Register
Wanneer u geen gebruikers account heeft van Radio Zeeland DMP, kunt u zich aanmelden. Dit doet u
door recht bovenin het login scherm op de ‘Register’ knop de klikken.

Wanneer u op de ‘Register’ knop geklikt heeft zal u doorverwezen worden
naar een nieuwe pagina. Op deze pagina dient u alle gegevens in te vullen. Zie onderstaande
afbeeldingen. Let op! Alle gegevens met een * zijn verplicht om in te vullen.
Credentials
Hier vult u uw
wachtwoord in.

User information
Hier vult u al uw
gegevens in.

Newsletter
Hier kunt u aangeven of
u de nieuwsletter van
Radio Zeeland DMP wilt
ontvangen.

Verification
U dient hier de code over te nemen in het tekst vak.

Wanneer u alle gegevens heeft ingevuld, klikt u op de ‘Register’ knop onderaan. Uw account zal nu
aangemaakt worden.
U zal een ge-automatiseerde e-mail ontvangen van uw geslaagde registratie bij Radio Zeeland DMP.
Deze zal er als volgt uitzien:

Zoals in de e-mail al vermeld staat zal uw registratie zo snel mogelijk verwerkt worden en uw account
zo snel mogelijk geactiveerd.
Wanneer uw account geactiveerd is kunt u inloggen zoals onder het kopje ‘Login’ vermeld word.

Na een geslaagde login
Na een geslaagde login zal u op de volgende pagina komen:

Dit is de ‘File Overview’ pagina. Op deze pagina kunt u alle producten die gekoppeld zijn aan uw
account terugvinden.

Profile
Na een geslaagde login kunt u ook uw profiel bewerken. Het profiel zijn alle gegevens die opgegeven
zijn bij de registratie. Let op! Wijzigingen aan het profiel vereisen een wachtwoord!

Product Registration
Onder product registration kunt u een product registreren.

Wanneer alle gegevens correct zijn ingevuld, vinkt u het hokje onderaan aan. Er zal nu een ‘Submit’
knop zichtbaar zijn. Klik op deze knop om de gegevens door te voeren.

Registration Overview
Onder het kopje ‘Registration Overview’ zijn alle geregistreerde producten terug te vinden. U kunt
hier ook een zoek actie invullen.

