Basis handleiding CYCLOS [website Ruilhandel Oosterhout]
Om vraag en aanbod bekend te maken, of om Keetjes over te boeken, of om iemand op te zoeken,
gebruiken we het administra:eve programma Cyclos.

1. Inloggen bij CYCLOS
Je kunt Cyclos vinden via onze website: www.ruilhandeloosterhout.nl/inloggen
Of rechtstreeks via de website: hCps://communi:es.cyclos.org/ruilhandeloosterhout#home
Je ziet dan dit scherm:

• Vul bij Login name je deelnemersnummer in. Dat bestaat uit 3 cijfers. Bijvoorbeeld: 001, 073, 123.
• Vul bij wachtwoord je zelfgekozen wachtwoord in.
• Klik daarna op de blauwe knop met het woord ‘inloggen’.
Problemen met inloggen?
• Als je niet bovenstaand scherm ziet:
oplossing 1: Klik rechtsboven op het woord inloggen.
oplossing 2: Ga naar de website www.ruilhandeloosterhout.nl/inloggen en klik op CYCLOS
• Als je je wachtwoord vergeten bent:
oplossing 1: Klik op de blauwe tekst: “Klik hier als u uw wachtwoord bent vergeten” en volg de
instruc:es op die volgen.
oplossing 2: Lukt oplossing 1 niet? Neem dan contact op met de helpdesk:
info@ruilhandeloosterhout.nl of bel 06.40.29.08.32
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2. Start met je PROFIEL
Het eerste wat je doet als je deelnemer
wordt, is een proﬁel aanmaken. Het proﬁel
is de plek waar je aangee` wie jij bent. Hier
kun je iets vertellen over jezelf.
Bijvoorbeeld: Wie ben ik? Waarom ben ik
deelnemer? Of Ik ben goed in...
In je proﬁel geef je aan hoe je te bereiken
bent. Belangrijk onderdeel is jouw
telefoonnummer en je mailadres. Dat
hebben de deelnemers nodig als ze willen
reageren op jouw aanbod.
Het is leuk om ook een foto te plaatsen op je
proﬁel. Daarmee laat je zien wie je bent.
Herkenbaar voor anderen.
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Let op: het proﬁel gaat over jou, niet over jouw aanbod. Wat je aan wilt bieden plaats je bij ‘plaats
adverten:es’.
Heb je hulp nodig met het opstellen van je proﬁel? Neem contact op met een andere deelnemer of
een bestuurslid: info@ruilhandeloosterhout.nl of bel: 06.40.29.08.32

3. Plaats je AANBOD
Het tweede wat je doet is adverten:es plaatsen. Geef aan wat je aanbiedt of wat je
vraagt. Standaard blij` een adverten:e 3 maanden geldig, maar dat kun je aanpassen
tot een jaar. Adverten:es zijn het allerbelangrijkste onderdeel van Cyclos. Zonder
adverten:es wordt je aanbod /vraag nooit gevonden.
Aanbod advertenAes
Als je keetjes wilt verdienen, zorg er dan voor dat je diensten aanbiedt waar vraag
naar is. Over het algemeen zijn dat huishoudelijke taken zoals schoonmaken, strijken
en klusjes in huis zoals :mmeren, boren en tuinwerk.
Vraag advertenAes
Natuurlijk kun je ook vraag adverten:es plaatsen. Let op: De Ruilhandel is geen aannemersbedrijf.
Vraag om overzichtelijke klussen, dus geen verbouwingen of het schilderen van een heel huis. Het
mooiste is als de klus in een dagdeel afgerond kan worden.
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1. Geef een duidelijk Atel: Zorg dat in de tekst duidelijk is dat het een vraag of een aanbod betre`.
2. Kies een categorie:
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3. Geef bij een aanbod-adverten:e een prijs op. De richtprijs is 15 Keetjes per uur.
4. Geef aan in welke periode de adverten:e zichtbaar moet zijn. Standaard is dat 3 maanden vanaf
vandaag. Je kunt de datum aanpassen tot maximaal een jaar.
5. Geef een beschrijving wat je wilt doen of wat je vraagt.
Tip: maak voor elk aanbod één adverten:e. Zo wordt de adverten:e het makkelijkste gevonden.
6. Geef bij soort handel aan of het een vraag of een aanbod is.
7. Voeg een aFeelding toe als je die hebt.

Controleer regelma:g of je adverten:es nog actueel zijn en verwijder ze als je een dienst niet meer
levert of als je vraag is beantwoord.

4. Ontvang de nieuwste ADVERTENTIES in je mail
Cyclos verstuurd geen automa:sche berichten met nieuwe adverten:es. Daar kun je zelf iets aan
doen:
• Klik op Marktplaats
• Kies voor Adverten:e alerts
• Klik op Nieuw
• Tik een naam in bijvoorbeeld ‘Alle meldingen’
• Voeg bij trefwoord in ‘de’ • klik op toevoegen
• Voeg bij trefwoord in ‘het’ • klik op toevoegen
• Voeg bij trefwoord in ‘een’ • Klik op Opslaan.
Krijg je nog steeds geen updates?
Dan is het bericht misschien beland bij je SPAM:
Voeg in je mailprogramma (Outlook, GMail, enzovoorts) het adres noreply@mailserver.cyclos.org toe
aan de veilige afzenders.
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5. OVERBOEKEN van Keetjes
Via de knop ‘Betaal gebruiker’ boek je Keetjes over naar een andere ruilhandelaar.

• Bij ‘Van rekening’ kun je zien hoeveel jij nog hebt.
• Tik de eerste leCers van de naam in en deze verschijnt snel in het wiCe vak.
• Geef aan hoeveel je wilt overmaken.
• Schrijf bij ‘Beschrijving’ een persoonlijk bericht.
• Klik op de knop ‘Beves:gen’ om de betaling af te ronden.

6. De Cyclos APP op je telefoon
Betalen via Cyclos wordt nog makkelijker met de “Cyclos 4 mobile” app. Je kunt hem gra:s
downloaden voor Android of iOS.
Bij het installeren geef je als loca:e (url) op: hCps://communi:es.cyclos.org/ruilhandeloosterhout
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7. MEER mogelijkheden
Er is nog veel meer mogelijk met Cyclos. Dit is slechts de basis. Ga gerust op ontdekkingstocht en
probeer dingen uit. Heb je hulp nodig, aarzel niet om een andere deelnemer of het bestuur te vragen.
Bel voor vragen: 06.40.29.08.32
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