De Sociale Kaart
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 33
F 02 553 31 07
E desocialekaart@vlaanderen.be
www.departementwvg.be
www.desocialekaart.be
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////

Hoe favorieten toevoegen en zoekopdrachten
opslaan als ingelogde gebruiker?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////

Een profiel aanmaken en inloggen
Als ingelogde gebruiker krijg je toegang tot een aantal extra functionaliteiten.
Eerst dien je een profiel aan te maken en in te loggen. Hoe je een profiel kan aanmaken, lees je op de website
sociale kaart: https://www.desocialekaart.be/sites/default/files/media/soka-profielaanmaken_3.pdf.
Na het inloggen kom je terecht op jouw startscherm, jouw dashboard.
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Favorieten
Je kan organisatiefiches als favorieten bijhouden. Dit is gemakkelijk voor fiches die je regelmatig nodig hebt.
Op die manier hoef je er niet naar op zoek bij een volgende bezoek aan de website.
Hoe voeg je een organisatiefiche toe aan jouw favorieten?
Toevoegen aan favorieten doe je door op het ‘hartje’ te klikken bovenaan rechts een fiche. De sociale kaart
maakte reeds een favorietenlijst aan getiteld ‘Favorieten’. Deze naam kun je bewerken via jouw profiel.

Let op: op die manier wordt de link naar deze fiche opgeslagen. Dit betekent dat bij het verwijderen van deze
fiche de link in de favorietenlijst niet meer zal werken.
Hoe bekijk je jouw favorieten?
Dit kan enkel via het navigatie-item “Mijn favorieten” in jouw dashboard.
Je kunt verschillende favorietenlijsten aanmaken. Op die manier kun je favorieten categoriseren volgens je
persoonlijke voorkeur.
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Zoekopdrachten opslaan
Als je vaak dezelfde zoekopdracht nodig hebt, kun je deze als ingelogde gebruiker opslaan. Voer je
zoekopdracht uit en klik rechtsboven op het ‘tandwiel’.

Sla de zoekopdracht op en ken een naam toe die voor jou herkenbaar blijft.
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Om de zoekopdracht later opnieuw uit te voeren, ga je naar jouw dashboard. Telkens wanneer je teruggaat
naar deze opgeslagen zoekopdracht, zal de zoekopdracht opnieuw uitgevoerd worden. Dit betekent dat de
meest recente resultaten steeds zullen verschijnen.
Stel dat je een zoekopdracht heb opgeslagen en de week erna wordt er een organisatie in onze databank
toegevoegd die ook aan deze zoekcriteria voldoet? Bij het opnieuw uitvoeren van de opgeslagen zoekopdracht
zal deze nieuwe organisatie ook in de resultatenlijst verschijnen.
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