In het kort
‘Chainels City is het platform voor binnenstadsverenigingen die hun collectief willen versterken en
professionaliseren.’

Door het gebruik van de online community van Chainels creëer je snel draagvlak voor belangrijke zaken in jouw
winkelgebied. Verbind direct centrummanagement, ondernemers, wijkagent, gemeente en dienstverleners en deel
informatie via de website, app of nieuwsbrief. Zo is voortaan iedereen altijd op de hoogte.
Het totaalpakket biedt de noodzakelijke middelen om de binnenststadsvereniging eﬃciënt te beheren. Geen losse
excellijsten, kalenders, veiligheidsapps of WhatsApp groepen meer. Ondernemers kunnen nieuws delen, discussiëren
over openingstijden en elkaar op de hoogte stellen van verdachte situaties. Ook een wijkagent of gemeentefunctionaris
kan actief deelnemen door bijvoorbeeld te waarschuwen voor zakkenrollers of een straatafzetting. Thema's die enkel
bestemd zijn voor een deel van de community, kunnen gericht worden aan speciﬁeke deelgebieden of werkgroepen. De
gehele binnenstad kan beter samenwerken op gebied van communicatie, veiligheid en marketing.

De database van Chainels kan gekoppeld worden aan een consumentenwebsite of ander platform, waardoor
deze altijd van de meest actuele winkelinformatie is voorzien. Andersom kan informatie met relevantie voor het
collectief - zoals bezoekersaantallen, parkeerdata en weerstatistieken - eenvoudig worden weergegeven binnen Chainels.
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Enkele bekende gebruikers

CITY PRESENTATIE

2017

Een oplossing voor
1. Winkelstraten

2. Binnensteden

3. Wijkwinkelcentra

4. Winkelcentra

5. Woonboulevards

6. Factory outlets
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Chique, gebruiksvriendelijk, alle devices

Communiceer in een enkele klik met alle betrokken
partijen en manage zo eﬃciënt je winkelgebied. Plaats snel en
overzichtelijk informatie over bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden,
maatregelen of evenementen. Bied een forum voor discussie en
overleg. Gebruik Chainels via website, app en e-mail op alle gangbare
browsers en besturingssystemen. Niet meerdere tools, één tool!

Ga voor een demo naar www.chainels.com en log in met de volgende
gegevens: e-mail: winkelstraat@chainels.com; wachtwoord:
winkelstraat. Hetzelfde account kan gebruikt worden voor de
Chainels app.
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Alle devices

| App

| Nieuwsbrief

| E-mail

| Notiﬁcatie
| Website
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Nieuwsbrief // 19 december

Belangrijke modules

Alarmknop
Bellijst

Deelgebieden

Waarschuwingen &
Meldingen

Datakoppeling

Nieuws & Polls

Bestanden & Foto’s
Evenementen
Kalender
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De Chainels API maakt het mogelijk om up-to-date winkelinformatie van de Chainels database door te zetten naar elk type
consumentenproduct.
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Datacentrum
Database

Koppelingen

Technisch

De gehele community bouwt aan

De actuele database kan aan

Door de Chainels REST API is het

een actuele database. Een

digitale producten gekoppeld

voor third parties mogelijk om

ondernemer past in twee klikken

worden. Zo kan bijvoorbeeld een

gegevens op te halen en te

zijn eigen winkelinformatie aan

leverancier van digitale billboards

bewerken. De API voldoet aan de

en het community management

real-time data ophalen over

open standaard OAuth2.0 en

kan de informatie van alle

evenementen, of een

heeft verschillende permissies.

winkels redigeren. Daarnaast

consumenten website het

Naast de technische

bevat de database geschreven

winkeloverzicht met bijbehorende

documentatie op

evenementen, nieuws, etc.

informatie. Je kunt het zien als

www.chainels.com/developer

een open data platform waar

zijn de developers van Chainels

Chainels het dashboard is en het

beschikbaar voor support.

community management de
eigenaar van de data.
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Hoe proﬁteert de binnenstad van
gestructureerde communicatie?
1. Creëer draagvlak en betrokkenheid door ondernemers naar hun mening te vragen
2. Stem praktische zaken snel af met alle betrokken partijen of een speciﬁek deelgebied
3. Zorg voor een veilige omgeving door elkaar te waarschuwen voor (dreigend) gevaar
4. Geef ondernemers een platform om zich in te zetten voor de community en verkrijg inzicht in welke ondernemers actief zijn
5. Zorg voor een transparante organisatie door ondernemers en dienstverleners toegang te verstrekken tot bestanden in de
cloud
6. Geef snelle updates over maatregelen van de gemeente
7. Verhoog het bewustzijn rondom activiteiten en evenementen
8. Bouw een database met de meest up-to-date winkelinformatie en koppel deze aan verschillende consumentenproducten
9. Bespaar tijd
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Welke partijen zijn er betrokken?
Het platform maakt het mogelijk dat iedere ondernemer en dienstverlener met meerdere personen kan deelnemen
via de website of app. Welke partijen deelnemen aan de community is afhankelijk van het type winkelgebied en de
bijbehorende structuur.

Beveiliging

Ondernemer

Gemeente

Centrummanager

Marketing

* Omwonenden en/of eigenaren worden in veel gevallen op de hoogte worden gehouden via een eenvoudig te genereren nieuwsbrief
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Community beheer
Alle ondernemers en dienstverleners in één duidelijk overzicht. Inzicht in wie de
informatie leest en via welk kanaal (website, app of e-mail)
Deel de binnenstad in op stadsdeel, wijk of winkelgebied
Nodig nieuwe ondernemers, winkelpersoneel en dienstverleners uit en geef ze
verschillende bevoegdheden
Maak afgeschermde groepen om een deel van de ondernemers en/of
dienstverleners te informeren
Upload alle relevante bestanden en documenten

Features
Database van ondernemers en dienstverleners:
contactinformatie, bevoegdheid en statistieken van activiteit
Werkgroepen & deelgebieden
Bestandsuitwisseling (geschikt voor grote bestanden)
Bellijst
Nieuwsbrief
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‘Alle ondernemers en dienstverleners in één
community, ik kan onze binnenstad nu
eenvoudig managen’

Veiligheid
Afgesloten community waarin ondernemers elkaar makkelijk kunnen waarschuwen en helpen
Politie en beveiligers kunnen ondernemers direct informeren bij (dreigend) gevaar
Discussiëren en adviseren over preventieve veiligheid
Deel beeldmateriaal van beveiligingscamera’s op legale wijze

Features

'Winkeldieven zijn vaak in meerdere winkels

Alert systeem (elkaar waarschuwen met push- notiﬁcaties)
Alarmknop voor acute hulp
Collectief Winkelverbod
Beveiligd berichten en bestanden delen in een afgesloten
omgeving
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actief. Elkaar direct waarschuwen leidt tot
veel minder incidenten.’

Beleid
De hele community of speciﬁeke groepen
informeren over gemeentelijke maatregelen
Contact en informatie over onderhoudswerkzaamheden
Input vragen en leveren over het te voeren beleid

Features
Meldingsmodule (inclusief kaart en statistieken)
Onderhoudskalender

'In de plaats van brieven versturen, laat ik
de community nu in een paar tellen weten
dat de straat wordt opgebroken'
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Deelgebieden

PR & marketing

De Winkelstraat | Chainels
To: ondernemer@shop.com
Open of dicht op Koningsdag

Creëer overzicht door evenementen en acties in de kalender te zetten

Download de gratis Chainels app voor Android of iOS

De Winkelstraat | vraag

Coördineer activiteiten, zoals kortingsacties en feestverlichting, en creëer

Open of dicht op Koningsdag

draagvlak door middel van de poll

Dag ondernemers, we willen onze eerste poll uitzetten en gezien
de vraag en vele reacties over het wel of niet open zijn op
Koningsdag, gaan we dit onderwerp als eerste uitzetten. Wij
verzoeken iedereen nogmaals te reageren op de vraag

Zorg samen met ondernemers voor actuele winkelinformatie en gebruik deze
voor commerciële doeleinden

Wij zijn open met Koningsdag
Wij zijn gesloten met Koningsdag

Verkrijg inzicht in de online prestaties van de binnenstad

Features

Bekijk het bericht

'Doordat ik ondernemers en
winkelpersoneel beter kan informeren,

Tijdlijn met nieuws (o.a. afbeeldingen, bestanden
en reacties)
Evenementenkalender
Enquêtes/polls
API voor winkelinformatie (o.a. logo’s, afbeeldingen, openingstijden)
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worden onze acties voor de consument
een stuk sterker uitgedragen.’

Ondernemers
Vergroot je zichtbaarheid binnen de community
Altijd op de hoogte van het belangrijkste nieuws in de binnenstad of eigen
deelgebied
Snel contactgegevens, documenten en belangrijke informatie vinden
Raak betrokken, stel vragen, verzend antwoorden, stem en maak meldingen
+ afbeelding

Waarschuw je buren en vraag om hulp
Update je winkelinformatie wanneer het uitkomt

Features
Nieuws tijdlijn (afbeeldingen, bestanden, reacties)
Alertsysteem (push notiﬁcaties)
API beschikbaar voor winkelinformatie (logo’s, afbeeldingen,
openingstijden)
Bellijst
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‘Alle informatie die ik nodig heb op één plek.
Ik voel me veel meer onderdeel van de
winkelstraat dan voorheen’

Service
Bij de start en gedurende de licentie zal Chainels door middel van diverse services het
product ondersteunen, zodat het systeem optimaal gebruikt wordt.

Platform conﬁguratie
Datakoppeling met de consumentenwebsite
Workshop voor het community beheer
Begeleiding van dienstverleners
Activatietraject voor ondernemers
Evaluatie en persoonlijk aanspreekpunt
Online & telefonische support (helpdesk)
Back-ups en 24/7 monitoring
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Licentie
KLEIN

MIDDEL

GR O O T

tot 2 0 0

tot 400

tot 600 *

100 GB

100 GB

100 GB

A cti va ti er o ndes ( d a g d e le n )

4

6

8

W o r ksho ps ( 1. 5 uu r )

3

3

4

P A KKE T
Onder nemer s
D i enstver l ener s
M a na g er s
W er kg r o epen
Opsl a g

E é n m a l i ge o p start k os t en

€ 950

€ 1.450

€ 2.450

J a a rlijkse lic e nt ie
D o o r o ntw i kkel i ng, s e r v ic e

€ 5.950

€ 9.450

€ 12.500

P r i j zen zi j n ex c l . w et t el i j k e B T W | * In d i e n me e r d a n 6 0 0 o r g a n i s a t i e s d e e l n eme n, d an zal e e n o ﬀe rt e o p maat g e maakt w o rd e n. D e g e no e md e
t ar i ev en zi j n gel d i g i nd i e n e e n o v e r e e n k o ms t wo r d t a fg e s l o t e n me t e e n g e l d ig he id sd uur van t e nminst e t w e e jaar.
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Vragen?
De presentatie moet een eerste indruk geven van het Chainels platform. Neem gerust
contact met ons op voor vragen over de service en mogelijkheden. Het platform wordt
constant doorontwikkeld, het kan dus geen kwaad om naar de laatste nieuwe
modules te informeren.

Contact:

Adres:

Willem Buijs

Chainels B.V.

buijs@chainels.com

Stationsplein 45

06 42192493

3013 AK Rotterdam

info@chainels.com
015 3642667

‘ Bel of stuur een mailtje ’
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