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Feb 2020 
 
Veel gestelde vragen 
 
Inloggen lukt niet: 
Je dient eerst en nieuw wachtwoord aan te vragen via “wachtwoord vergeten”. 
Je ontvangt een email waarmee je kan inloggen. 
 
Let op: Zorg dat je inlogt met het juiste email adres. 
 
Problemen? Leeg je cache. Zie onderaan document. 
 
 
De cliënt ziet niet alle coaches als hij een afspraak maakt: 
Mogelijk dat de coach niet is aangevinkt bij de locatie. 
De locatie vind je onder praktijkinstellingen, locatie. 

 
 
 
De cliënt kan geen afspraak maken zonder eerst in te loggen en dat wil ik wel 
aanbieden? 
 
Dit is een praktijkinstelling. 
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Client krijgt maar enkele opties te zien om te plannen: 
Dit is een instelling. Standaard krijgt de cliënt de eerst mogelijke vrije optie per blok te zien.  
Wil je graag alle opties zien, dan stel je dat in onder praktijk instellingen, agenda, 
afspraakinstellingen. 
 

 
 
Wat kost een SMS? 
Indien je bij je opstart hebt doorgegeven dat je sms wenst te gebruiken, zal vanaf nu per 
maand de sms worden gefactureerd. Een sms is 0,15 cent. 
 
 
Hoe krijg ik mijn agenda in mijn privé agenda? 
Gebruik hiervoor de kalenderstream. Dit staat onder coach instellingen.  

 
 
De interval van gegevens ophalen is afhankelijk van je privé agenda. 
 
Mijn praktijk is niet zichtbaar op de map “zoek een praktijk”. 
Dan heeft je praktijklocatie geen geldig adres. 
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Achter je adres staat de geocode van google maps. Is dit leeg, dan kan je het beste je adres 
eens nakijken. 
 
Praktijktype kan je aanduiden bij locatie. Staat je praktijktype er niet tussen, geef dit dan 
door aan info@nutrilink.eu. Dat staat namelijk in je account. 
 
Skills kan je aanduiden in je profiel.  

 
 
Hoe ziet de foto eruit op de “mijn praktijk pagina”? 
Hiervoor kan je de preview bekijken. Bij locatie:  

 
Bij coach heb je een preview button. 
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Zijn foto’s nodig? 
Het systeem wordt levendig met foto’s. Je kan deze aan je instellingen toevoegen zodra je 
oude nutriappointment is overgezet. Indien je graag assistentie wenst, dan mail je vooraf 
de foto’s naar ons door. 

- Profielfoto van jezelf 
- Praktijklogo 
- Foto van je praktijklocatie 

 
Is er een meerprijs voor NUTRiPORTAL? 
De prijs van de online agenda in nutriportal is gelijk aan NUTRiAPPOiNTMENT. Heb je een 
cloud licentie op de praktijksoftware, dan is deze dus nog steeds gratis. De prijzen vind je 
terug op de website: https://www.nutrilink.eu/nutriappointment-online-agenda/ 
De overige modules zijn optioneel te gebruiken tegen een kleine meerprijs. Prijzen volgen 
later. 
 
Kan ik zelf mijn algemene voorwaarden en privacy policy in het systeem zetten? 
Ja je kan je eigen voorwaarden gebruiken en in het systeem zetten. De cliënt dient hiermee 
akkoord te gaan bij onder andere het maken van een eerste afspraak.  
 
Hoe kan er een secretariaat account aangemaakt worden? 
Geef naam en email adres aan ons door en wij maken dit voor je aan. Ook dien je door te 
geven welke locatie dit secretariaat mag beheren. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. 
 
Kan het intakeprofiel worden ingelezen in de NUTRiPRAKTIJK SOFTWARE? 
Dit zal kunnen in de volgende update van de praktijksoftware. Dit staat gepland voor zomer 
2020. 
 
Wat is cache? 
Cache is een opslagplaats waarin veelgebruikte data tijdelijk wordt opgeslagen om er zo 
sneller toegang tot mogelijk te maken. Op uw computer worden hier de tijdelijke internet 
bestanden mee bedoeld. 

Waarom moet ik soms mijn Cache legen? 
Het komt voor dat u nog een oude versie van een pagina op een website ziet terwijl deze 
pagina al wel is verandert. Het herladen (refresh) van de pagina lukt niet. De browser haalt 
dan de pagina uit de Cache op de PC en toont dus de oude versie. Door alle cache 
bestanden te wissen zal de website de laatste versie van de server ophalen zodat u weer de 
actuele informatie te zien krijgt op uw computer. 

CACHE LEGEN IN GOOGLE CHROME 

1. Klik bovenaan in de menubalk op het Blad Icoontje (3 streepjes) 
2. Klik op Instellingen (Settings). 
3. Klik onderaan de pagina op Geavanceerde instellingen weergeven...  (Show advanced 

settings) 
4. Klik op de knop Browser gegevens wissen.. (Clear Browsing data) en een nieuw klein 

scherm verschijnt. 
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5. Kies de periode die u wilt verwijderen (of voor Alle cookies, de onderste keuze) 
6. Klik op de knop Browser gegevens verwijderen... (Clear browsing data) 

CACHE WISSEN IN MOZILLA FIREFOX (WINDOWS)  

1. Kies in Mozilla Firefox menu onder Tools (Extra) het item Options  
of gebruk het menu icoon  

2. Klik op Privacy & History in het menu 
3. Scroll naar Cookies and Site Data (oudere versies: Cached Web Content ) 
4. Klik op Nu Wissen (Clear Now) 

CACHE LEGEN MICROSOFT EDGE 

1. Klik op de drie puntjes . . .  
2. Klik op Instellingen (settings) 
3. Ga naar Browsergegevens wissen (Clear Browsing Data) 
4. Klik op Kies wat u wilt wissen (Choose what to clear) 
5. Vink aan Gegevens en bestanden in de Cache ( Cached data and files) 
6. Klik op Wissen (Clear) 

Cache wissen in Internet explorer 10 en 11 

1. Klik tools icoontje (blauw/grijze tandwieltje) 
2. Klik op Safety (Veiligheid) , deze optie is ook beschikbaar in de 'command bar' 
3. Klik op Delete Browsing History (Browsergeschiedenis verwijderen) 
4. Selecteer Temporary internet files and Website files 
5. Klik op Delete 

CACHE LEGEN IN SAFARI  
Cache bestanden verwijderen op je Mac is alleen mogelijk indien het Ontwikkel-menu 
aanstaat. 

Om de cache bestanden te kunnen verwijderen moet het Ontwikel menu aan staan in Safari. 

1. Klik hier op 'Safari' in de menubalk van de browser 
2. Kies 'Voorkeuren' 
3. Open het laatste tabblad 'Geavanceerd' 
4. Vink onderaan de  optie 'Toon Ontwikkel-menu in menubalk' aan 

CACHE VERWIJDEREN OPERA  
Klik bovenaan in de menubalk op het opera menu , Opera logo. 
Kies daarna Settings (Alt+p) > Clear Browser data. 
Klik op Detaild options om meer informatie te bekijken 
Vink de gewenste opties aan of uit  (Delete entire Cache) en klik op de knop Delete 
(Verwijderen). 

 
 
 


