TD I E O
OLS VOOR
JE LEVEN GEMAKKELIJKER GAAN MAKEN
ONDERNEMERS

POTATO WEDGES

$16

cooked slowly at low temperatures, allowing
the meat to become tender

CORN CHOWDER

$11

type of thick cream-based soup or chowder similar
to New England clam chowder, with corn

STEAMED CLAMS
seafood dish consisting of various types and
preparations of clam which are cooked by
steaming

$15

CANVA
Canva is een grafisch

ontwerpplatform waarmee
gebruikers afbeeldingen,

presentaties, posters en andere

visuele inhoud van sociale media

kunnen maken. Het is beschikbaar

op internet en mobiel en integreert

miljoenen afbeeldingen, lettertypen,
sjablonen en illustraties.

Normale mensen taal!
Je kan templates aanmaken EN je hebt geen Illustrator,
InDesign of Photoshop nodig.

Post je gepimpte foto meteen op Social Media.

Werkt perfect op je mobieltje maar werkt net iets lekkerder op
een pc.

Ga vooral heel veel proberen ... ppsst check ook de
presentatie templates!

Gratis?
Ondertussen gebruik ik al jaren de gratis versie. Ook dit
E-book schreef ik in Canva.
https://www.canva.com

GOOGLE DRIVE
Google Drive is een service voor

bestandsopslag en synchronisatie
die is gemaakt en wordt beheerd
door Google. Met Google Drive

kunnen documenten in de cloud
worden opgeslagen, bestanden

worden gedeeld en documenten
samen met anderen worden
bewerkt.

Normale mensen taal!
Cloudopslag. Je kan dezelfde mappenstructuur aanbrengen
als op je pc.

Download de map Google Drive op je pc, dit vergemakkelijkt
het gebruik + je kan al je documenten overal, op
verschillende apparaten opvragen en bewerken.

Gratis?
Tot 15GB is deze tool gratis te gebruiken. Voor €99.99 krijg je
2TB met nog verschillende opties bij.
https://drive.google.com

COLORZILLA
ColorZilla is een extensie voor Google

Chrome en Mozilla die webontwikkelaars
en grafisch ontwerpers helpt met

kleurgerelateerde en andere taken. Met
ColorZilla kunt u vanaf elk punt in de

browser een kleur lezen, deze kleur snel

aanpassen en in een ander programma,
zoals Photoshop, plakken.

Normale mensen taal!
Must have als je ook nog maar iets doet met kleuren en

internet. Pick op een hele simpele manier een kleur wat je
online ziet en gebruik de #code waar je maar wenst

Gratis?
YES.

Te downloaden op https://chrome.google.com/webstore/
bij extensies

GOOGLE MIJN BEDRIJF
Met een Google Mijn Bedrijf-

account krijgt u meer dan een
bedrijfsvermelding. Via uw

kosteloos bedrijfsprofiel kunt u

eenvoudig in contact komen met

klanten op Google Zoeken en Maps.

Normale mensen taal!
Wanneer je bij google een naam van een bedrijf intypt zie je
vaak aan de rechterkant een foto, map en details van het

bedrijf verschijnen. Dat komt daar via de tekst die je ingeeft
in Google mijn bedrijf.

Post ook met enige regelmaat content zodat Google ziet dat
je actief bent met je bedrijf.

Gratis?
Ja. Wel kan je betaalde advertenties inzetten.

https://www.google.com/intl/nl_nl/business/

TIKKIE
Je facturen snel betaald én blije
klanten? Dat regel je met Tikkie.

Verstuur een betaalverzoekje via de
Tikkie app of portal. Nieuw voor de
horeca is Tikkie Check. Gasten

betalen direct aan tafel met Tikkie

zonder te wachten op de bediening.
Vraag nu Tikkie voor je bedrijf aan.

Normale mensen taal!
Je staat op een evenement of andere en je bent niet in het
bezit van een iZettle/Sumup/oa

Dan kan je heel simpel een betalingsverzoek doen via Tikkie,
de betaling kan door de klant gelezen worden via een QR of

kan verstuurd worden via Whats App, sms, messenger enz. ...
Cash vrij bestaan dus.

Gratis?
Tot mijn verbazing is het nog steeds gratis voor particulieren.
Zakelijke accounts:

1-100 geslaagde Tikkies per maand: € 0,25 per transactie

101-500 geslaagde Tikkies per maand: € 0,20 per transactie
Meer dan 500 geslaagde Tikkies per maand: € 0,15 per
transactie

https://www.tikkie.me/

ZOOM
Zoom Video Communications is een
Amerikaans softwarebedrijf voor
teleconferentieservice. Met het

platform kunnen videoconferenties,
online-vergaderingen, chatsessies
en mobiele samenwerking
georganiseerd worden

Normale mensen taal!
Meet met je klanten online, zoom heeft verschillende

mogelijkheden, je kan 1 op 1 sessie plannen, webinars, je
scherm delen, enz.

Je kan zoom integreren in je agenda waardoor het plannen
van een zoom meeting nog gemakkelijker wordt.

Gratis?
Doordat je in een gratis versie maar 40min kan zoomen, raad
ik wel aan om een betaalde versie te gebruiken, deze kost
€13.99 per maand.
https://zoom.us/

LASTPASS
LastPass is een freeware-

wachtwoordmanagementprogramm
a ontwikkeld door LastPass. Het is
beschikbaar als plug-in voor

Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Google Chrome en Safari. Er is ook
een LastPass-bookmarklet voor
andere browsers.

Normale mensen taal!
Een kluisje voor al je wachtwoorden; download de extensie op
je pc. MUST HAVE!

Gebruik LastPass ook voor het genereren van veilige
wachtwoorden.

Gratis?
Zelf maak ik al jaren gebruik van de gratis versie. Maar voor

iets meer van € 3 kan je ook wachtwoorden delen in je team.
Voor de zakelijke gebruiker, is het zeker de moeite waard.
https://www.lastpass.com/nl/

