Stappenplan toepassing BSD Online Innovatie Marktplaats
Stap 1.
Ga naar de BSD Online Innovatie Marktplaats via de link Online Innovatiemarktplaats BSD - Projecten
(brainportsmartdistrict.nl) of ga naar de Homepagina van BSD en druk op de rode knop ‘Online
Innovatie Marktplaats’ rechtsboven (zie onderstaande afbeelding).

Stap 2.
Klik rechtsboven op het knopje ‘Registreren’ om een profiel aan te maken.

Stap 3.
Vervolgens komt u uit bij onderstaande pagina en vult u hier uw gegevens in.

Stap 4.
Dan komt u uit bij een dashboard waarbij u een overzicht krijgt van uw gegevens. Vervolgens kunt u
klikken op de knop ‘Projecten’ links in het overzicht. Ter informatie: voor dit voorbeeld is als fictieve
organisatienaam ‘Beck’ gebruikt en als fictieve gebruikersnaam ‘Lisanne’.

Stap 5.
Wanneer u heeft geklikt op projecten, kunt u op de pagina waarbij u uitkomt klikken op ‘Project
toevoegen’ rechtsboven.

Stap 6.
Dan kunt u bij het blauwe blok ‘Project’ de titel van het project invoeren en contactgegevens
toevoegen. Ook kunt u hier afbeeldingen uploaden die een visueel beeld geven van het project. In
het groene blok ‘Locatie’ ernaast kunt u uw adresgegevens invoeren zodat geïnteresseerden weten
waar uw bedrijf/project gevestigd is.

Stap 7.
Als u dan naar onder scrolt met uw muis, ziet u een tekstvak staan met daarboven het kopje
‘Inhoud’. In dit tekstvak kunt u uw project omschrijven en ook eventueel uw bijbehorende
innovatievraagstukken.

Stap 8.
Als u weer wat verder naar onder scrolt, ziet u het kopje ‘Filters’ staan. Hier kunt u ten eerste
aangeven binnen welke categorie of categorieën uw project valt (bijv. dienstverlening en product)
onder het kopje ‘Categorieën’. Hierbij is het voornamelijk van belang om aan te geven of het een
innovatie vraagstuk of een aanbod betreft wat u plaatst. Op deze manier wordt het onderscheid
tussen vraag en aanbod duidelijk gemaakt en kunnen geïnteresseerden zonder moeite uw intentie
achterhalen. Daarnaast staat het kopje ‘Thema’s’, waar u kunt aangeven welke thema’s uw project
betreft (bijv. mobiliteit, circulair, gezondheid etc.). Voor zowel thema’s als categorieën geldt dat u
meerdere categorieën en thema’s kunt toewijzen aan uw project. Op deze manier kunnen bezoekers
van de marktplaats uw project tegenkomen als ze filteren op een bepaalde categorie of een bepaald
thema.

Stap 9.
Zodra u alles op de pagina aan projectinformatie hebt ingevuld, klikt u op het blauwe knopje
‘Opslaan’ onderaan. Zoals er ook boven het knopje staat, dient het project eerst goedgekeurd te
worden door de administrator voordat het project zichtbaar is op de marktplaats. De administrator
krijgt een seintje binnen over uw project zodra u op het knopje ‘Opslaan’ hebt gedrukt en keurt het
project goed (als de informatie in orde is). Vanaf dit moment is uw project zichtbaar op de
startpagina van de BSD Online Innovatie Marktplaats en kunnen geïnteresseerden contact met u
opnemen over uw project!

