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Introductie  

In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde topics een not ificat ie (e-mailalert ) te ontvangen als 

er nieuwe berichten beschikbaar zijn. Deze not ificat ie bevat nieuwsart ikelen, sociale media berichten 

en  tweets.  

Er zijn meerdere not ificat ies mogelijk. Je kiest  zelf per not ificat ie welk topic je wilt  volgen, welke 

brontypen en aan wie je de not ificat ie wilt  versturen.  

Notificaties 

Pas wanneer je een topic hebt ingesteld, kun je een not ificat ie ontvangen.   

Klik hiervoor op de link ‘Tools’ bovenin het  scherm:   

 

 

Figuur 1: Opt ie tools 

Klik daarna op ‘not ificat ies’.  

 

Figuur 2: notificatie pagina 

Klik op ‘voeg een not ificat ie toe’.  

Het scherm met alle mogelijke opt ies voor de not ificat ie opent.  
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Figuur 3: instellen not if icat ie 

De opt ies zijn ingedeeld in drie categorieën:  

 Algemeen; 

 Verzending; 

 Topic keuze. 

 Onder elk vraagteken vindt je een helptekst  terug. Velden met *  zijn verplicht .  
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Hieronder volgt  per categorie een uit leg.  

Algemeen 

Naam 

Hier vul je de gewenste naam van de not ificat ie in. Onder deze naam wordt de not ificat ie in het 

overzicht  opgeslagen.  

Act ief 

Als je het vinkje ´aanvinkt´ is de not ificat ie act ief. Dit  betekent dat de not ificat ie wordt  verstuurd op 

de ingestelde t ijden. Vink je het vinkje ´uit ´ dan wordt  de not ificat ie bewaard, maar niet  meer 

verzonden. Op deze manier kun je ook gemakkelijk de verzending t ijdelijk stopzetten zonder deze te 

verwijderen. Op de overzichtspagina wordt aangegeven welke not ificat ies act ief en inact ief zijn.  

 

Figuur 4: algemene instellingen 

Verzending 

Hier vul je een drietal velden in.  

 

Figuur 5: Verzending 



Notificat ies instellen 

 5   

Onderwerp voor e-mail 

Standaard staat  hier ´Finchline not ificat ie´. Je kunt deze tekst  weghalen en van een eigen onderwerp 

voorzien. Deze tekst  wordt  getoond in de onderwerpsregel van de e-mail waarin de not ificat ie wordt  

verzonden.  

Ontvangers  

Bij ‘ontvangers’ vul je de e-mailadressen in van de personen die de not ificat ie moeten ontvangen. Je 

kunt hier meerdere adressen invullen gescheiden door een punt komma (;).  

Ontvangers van een kopie (cc) 

Bij ‘ontvangers van een kopie’ vul je de e-mailadressen in van de personen die de not ificat ie moeten 

ontvangen als een kopie. Je kunt hier meerdere adressen invoeren gescheiden door een punt komma 

(;).  

Topic keuze 

Hier kies je het topic waarvoor je een not ificat ie (e-mailalert ) wenst te ontvangen. Daarna kies je  een 

of meerdere opt ies:  

 de laatste nieuwsberichten;  

 de laatste sociale media berichten;  

 de laatste tweets.  

 

                                    Figuur 6: topic select ie  

 

Tips  

 Wil je een not ificat ie t ijdelijk niet  versturen? Vink dan het vinkje bij ‘act ief’ uit  en sla de 

not ificat ie op.  

 

 Stel je meerdere not ificat ies in? Pas dan het onderwerp van de not ificat ie aan zodat je ze 

gemakkelijk uit  elkaar kunt houden.  

 

 Notificat ies worden verstuurd zodra er in onze database nieuwe berichten beschikbaar zijn 

over het geselecteerde onderwerp. Stel je een not ificat ie in over een algemeen onderwerp, 



Notificat ies instellen 

 6   

dan kun je rekenen op een flink aantal not ificat ies per dag.  

 

 Om een not ificat ie in te stellen voor een topic hoef je geen widgets ingesteld te hebben zoals 

in een rapportage.  

 

 Je kunt de not ificat ie ook aan een collega sturen. Vul de naam van de collega dan in bij 

‘ontvanger’ of bij ‘ontvanger van een kopie’.  

 

 Het kan voorkomen dat je e-mailprogramma een phising melding/  veiligheidsmelding  geeft  

m.b.t . het  e-mailbericht  waarin de not ificat ie wordt  verzonden. Dit  heeft  te maken met de 

hoeveelheid tekst  ten opzichte van het aantal opgenomen links. Je kunt dit  voorkomen door 

de afzender toe te voegen aan de lijst  met veilige afzenders.  

 

Support 

Heb je aanvullende vragen? M aak dan gebruik van de Finchline Support  

Site. Deze is benaderbaar vanuit  Finchline (rechtsboven 

‘support .finchline.nl’) of van de Support  but ton in de rechterbenedenhoek. 

 

 

  


