
Alle functies van de City Apps

Ontdek de vele 
mogelijkheden van het 
meest geavanceerde 
platform van Nederland.

1. Beheerders
2. Gebruikers
3. Partners
4. Bezoekers
5. Ondersteuning



1. Functies voor
beheerders

 � Integratie eigen huisstijl: volgens bestaande template of 

volledig custom template 

 � Professioneel en gebruiksvriendelijk CMS

 � Verschillende gebruikersrollen en -rechten

 � VVV menu: integratie van o.a. uitjes, arrangementen, VVV 

bonnen

 � Micro websites en apps voor regio’s: verschillende 

websites en apps koppelen aan de centrale database

 � Toekennen functionaliteiten aan users: bijvoorbeeld 

ondernemers

 � Flexibele menustructuur: zelf te beheren

 � Modulaire homepage van website en app: flexibele 

etalage die je zelf kunt inrichten

 � Mogelijkheid om alle filters aan te passen of nieuwe toe 

te voegen

 � Mogelijkheid om zelf velden aan locaties toe te kennen

 � Uitgebreide module redactie met mooie opmaaktools: 

nieuws, blogs, albums

 � Spotlight mogelijkheden met planningsmogelijkheden: 

artikelen, evenementen, locaties e.d. extra uitlichten



 � Zeer uitgebreid locatiebeheer met verschillende 

bedrijfsprofielen: winkels, winkelgebieden, restaurants, cafés, 

hotels, recreatie en meer

 � Eenvoudige tool om zelf toeristische routes te maken

 � Mogelijkheid voor integratie externe routes

 � Versturen van pushberichten naar alle gebruikers of alleen 

volgers van een specifiek onderwerp

 � Lead generator: bedrijven kunnen een profiel claimen

 � Tags toevoegen aan pagina’s

 � Zoekmachine optimalisatie

 � Reserveringen

 � Ticketing

 � Automatische import van evenementen

 � Integratie van Mailchimp voor nieuwsbrieven

 � Meertaligheid: eventueel met Google Translate

 � Geschikt voor informatiezuilen

 � Inzicht in alle statistieken

 � Integratie social media

 � Zoover widget

"HET BESTE 
CROSSMEDIALE 
PLATFORM VOOR 
CITYMARKETING."



2. Functies voor
gebruikers

 � Geavanceerde zoekfunctie: locaties, events, merken/

assortiment, menukaarten etc.

 � Nieuws, blogs, interviews etc.

 � Winkels

 � Winkelgebieden

 � Hotels

 � Restaurants

 � Cafés/uitgaansgelegenheden

 � Recreatieve bedrijven 

 � Uitgebreide evenementen- en bioscoopagenda

 � Parkeergelegenheden: auto & fiets  

en realtime beschikbaarheid parkeerplekken 

 � Deals

 � Arrangementen

 � Uitjes

 � Natuurgebieden

 � Bezienswaardigheden

 � Toeristische routes

 � Interactieve kaarten met filtermogelijkheden

 � Professionele fotoalbums en bestelfunctie foto’s

 � Zeer uitgebreide filter opties voor locaties

 � ‘In de buurt’-functionaliteit

 � Filteren op basis van afstand: gebruik GPS

 � Gerelateerde items: locaties of evenementen gekoppeld aan 

nieuwsberichten



3. Functies voor partners 
(ondernemers horeca, 
retail en cultuur)*

 � Persoonlijke login 

 � Editor om alle gegevens op het profiel aan te passen

 � Mogelijkheid om zelf evenementen, deals, uitjes en 

vacatures te plaatsen

 � Mogelijkheid om menukaart op het profiel te plaatsen

 � Versturen pushberichten naar eigen volgers

 � Inzicht in reserveringen

 � Inzicht in real-time statistieken

 � Inzicht in online tegoed

* Als administrator kunt u al deze functies los toekennen aan een 
specifieke gebruiker. 



4. Functionaliteiten voor 
bezoekers

5. Ondersteuning

 � Bezoekersprofiel met eigen omgeving

 � Reviews: automatische Google import of native van 

platform

 � Favorieten functie voor bezoekers

 � Persoonlijke agenda voor bezoekers, ook te 

downloaden als iCal

 � Gebruik platform: trainingen en handleidingen

 � Technische ondersteuning voor o.a. bugs

 � Doorontwikkeling: nieuwe onderdelen worden 

ontwikkeld naar uw wens

 � Contentcreatie; tekstueel en fotografie: ook cursussen

 � Social media: beheer en trainingen

 � Sales trainingen voor verkoop aan horeca en retail 

Meer zien? Vraag nu vrijblijvend een gratis demo aan!


