Stappen plan www.shootsengoods.nl
Onderaan de mail een voorbeeld tekst voor het versturen van de galerij link
en een kleine uitleg voor jou fotografie klanten.
1. Surf naar www.shootsengoods.nl. Wanneer u voor het eerste op deze pagina
terecht komt even rechtsboven registreren. Alle opvolgende keren natuurlijk
alleen even inloggen. Bij het registeren maak je een account aan bij Shoots &
Goods en bij Stipe. Stripe zorgt voor al het betalingsverkeer.

2. Wanneer je inlogt kom je op onderstaand scherm terecht. Rechts voeg je een
nieuwe fotoshoot toe. In de afbeelding hieronder zie je al 3 shoots geuplaod, wil je
deze verwijderen dan klik op de shoot om vervolgens rechtsboven de shoot te
verwijderen. Eveneens kun je de actieve datum aanpassen wanneer je op de shoot
klikt. Het systeem laat de shoots standaard 1 maand geactiveerd staan maar dit is
bij elke shoot handmatig aan te passen wanneer je de foto’s uplaod.

3.

Bij instellingen kun je de kostprijzen zien en bepaal je jouw deel. Het standaard
aantal gratis foto’s voer je in en de prijs per extra foto stel je bij. (Het aantal gratis
foto’s is per shoot nog apart te veranderen) Bij profiel voeg je jouw logo toe. Je
bedrijfsnaam is tevens de copyright tekst. Wil je liever niet je bedrijfsnaam maar
bijvoorbeeld niet kopieren s.v.p. dan kun je dit als bedrijfsnaam invoeren en het
systeem zet dit dan door jouw foto’s.

4.

Wanneer je weer op het overzicht scherm bent en op nieuw hebt geklikt zal
bovenstaand scherm tevoorschijn komen. Je voegt de afbeeldingen van je
fotoshoot toe. Let op! Upload de originele HR bestanden. Wij maken hier
automatisch kleine bestanden van. Het wachtwoord maakt het systeem
automatisch maar mag je ook zelf aanpassen. De uitgelichte foto zal als eerste
tevoorschijn komen wanneer klanten de portfolio link openen.

5.

Je hebt op bijwerken geklikt wanneer alle foto’s zijn geüpload. De link en het
wachtwoord komen tevoorschijn. Deze gegevens mail je jouw klant. Waarom doet
het systeem deze niet rechtstreeks naar de klant sturen? Het geeft een
vertrouwder gevoel om je klant zelf nog een berichtje te sturen. Bedankt voor de
leuke shoot, hopelijk zijn jullie blij met het resultaat etc. Wanneer er vragen zijn
over bepaalde foto’s o.i.d. zullen deze ook rechtstreeks bij jullie terecht komen.

6.

Wanneer de klant jouw link heeft ontvangen en hierop klikt zal bovenstaand
scherm tevoorschijn komen. Wachtwoord invullen (ter bescherming van je foto’s)
en portfolio wordt geopend.

7.

Jouw gekozen uitgelichte foto komt tevoorschijn. Vervolgens klikt je klant op
bekijk foto’s.

8.

Portfolio overzicht. Bovenaan duidelijk geschreven hoeveel foto’s er zich in het
album bevinden. Hoeveel de klant er gratis mag selecteren en hoeveel euro een
extra bestand kost. De foto’s zijn best klein gehouden dit om onrechtmatig
kopiëren te voorkomen.

9.

De foto’s zijn gekozen en de klant klikt op volgende.

10.

Je klant komt uit op de producten pagina en selecteert wat hij of zij graag wenst te
kopen. Uiteraard kan de klant ook gewoon op volgende klikken dan zal er geen bij
verkoop plaatsvinden.

11.

Wanneer je klant kiest voor bijvoorbeeld een canvas ziet hij of zij de beschikbare
afmetingen. Vervolgens kiest hij of zij welke foto er voor welk formaat wordt
gekozen. Enkel de geselecteerde foto’s van de portfolio pagina worden
weergegeven. We hebben er voor gekozen dat de klant niet zelf een uitsnede kan
maken. Hoe minder clicks en handelingen je klant moet verrichten des te sneller
iemand bereid is om een product bij te kopen. Wij krijgen automatisch de
bestellingen binnen en zorgen zelf voor een mooie uitsnede (bijvoorbeeld als een
2:3 verhouding een vierkant canvas dient te worden) mochten wij twijfelen over
een uitsneden kunnen wij ten allen tijde contact met u als fotograaf opnemen.

12.

De klant bepaald welke foto hij of zij voor het canvas wil gebruiken.

13.

Het product wordt toegevoegd aan de winkelwagen en uw klant klikt op volgende
om de gegevens in te voeren en de betaling te verrichten.

14.

Invoeren gegevens + controleren winkelmandje.

15.

De (eventuele) betaling is verricht en de download knop verschijnt. Deze knop
bevat de originele bestanden welke je in het begin hebt geüpload. De bestanden
worden in een zip. Bestand gedownload en toegevoegd in de download map op de
computer. Wanneer een klant terug zal gaan naar de ontvangen link komt die
weer uit op deze pagina zolang het album actief is. U ontvangt uw verdiensten
automatisch via uw Stripe account. Wij handelen de bestelling af en zorgen dat de
producten bij uw klant komen.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn? Mail ons gerust!
info@shootsengoods.nl

Updates November 2018

1. shoot weergave. Stel zelf in welke volgorde je de shoots wil zien op de shoot
overzicht pagina.
2. Wanneer je klant de foto’s heeft geselecteerd wordt de shoot van een groen
vinkje voorzien.
3. Aanmaak datum shoot + wanneer de shoot vervalt. (deze blijft wel op je home
staan echter wanneer de datum is verstreken kunnen klanten niet meer de link
openen).

Aan de rechterkant van je galerij pagina staat nu een winkelwagentje. Hier
kunnen mensen een klein overzichtje zien welke foto’s ze hebben gekozen.
Handig bij een grote galerij.

Met meerdere mensen vanaf verschillende computers foto’s uit 1 galerij nemen
blijft tot dus ver technisch onmogelijk. Wel hebben we een favorieten knopje
geïntegreerd. Zodat familie A ook de favorieten kan zien van familie B waarna er
vanuit 1 pc definitief gekozen kan worden. Wel is het dan zo dat ze na het klikken
van de favorieten de pagina weg dienen te klikken en niet als maar op volgende
en volgende blijven klikken want dit brengt hun naar het definitieve eindscherm.
Pas zo nodig je tekst aan welke je meestuurt naar je klanten om dit kenbaar te
maken.
Ook wanneer je bijvoorbeeld een fotoboek maakt en je de favorieten van je klant

wil weten kun je naar de link van je klant gaan en het wachtwoord invoeren om
de favorieten in te zien.
Tot slot. Er zijn fotografen die hun zwart wit beelden gratis meeleveren met de
kleuren variant van diezelfde foto. Wanneer je in kleine letter zw achter je
bestandsnaam zet zal het systeem automatisch de bijbehorende foto mee
selecteren. Wanneer je dit NIET wenst en je wil dat klanten apart je zwart wit
beelden betalen dien je een andere naam te gebruiken. In het overzicht hieronder
zie je wanneer het systeem de foto wel of niet pakt.
De zwart/wit foto is altijd de foto die ze er gratis bij krijgen. Als er alleen een foto
is met ‘zw.’ in de naam en geen versie zonder ‘zw.', dan zal die foto ook gratis zijn
(dit is niet te zien als ze hem aanklikken, maar die wordt niet in rekening
gebracht in het overzicht scherm). Dus er moet altijd een versie zonder en een
versie met ‘zw.’ zijn, als je dit op de juiste manier willen gebruiken.
Voor de namen geldt het volgende. Ok betekend systeem zal de foto wel gratis
nemen, wens je dit niet dan dien je het bijvoorbeeld via het Niet Ok te uploaden.
png = gelijk aan jpg.
‘AFB_123zw.png’ OK
‘AFBzw_123.png’ NIET OK - mist de punt achter zw
‘AFB.zw.123.png NIET OK – onderbroken door een punt
‘AFB.ZW.png
NIET OK - hoofdletters neemt hij niet
‘AFBzw1.png
NIET OK – geen ‘zw.’ aan het einde van de naam.
Het volgende punt waar we over gaan nadenken tot ontwikkeling is het
aanbieden van fotoalbums.
Als er nog vragen zijn dan zijn wij te bereiken via info@shootsengoods.nl
Fijne dag verder!

[Voorbeeld tekst]
Beste klant,
Hierbij de link van jullie foto’s!
Ik hoop dat jullie ze leuk vinden. Jullie mogen zelf de leukste varianten kiezen. [aantal] foto’s
zitten bij de shoot prijs inbegrepen. Mochten jullie er meer dan 25 foto’s mooi vinden dan
kunnen deze bijgekocht worden à € [bedrag per foto] per foto. Ga er even samen voor zitten
want je kunt maar 1 keer de gratis bestanden selecteren. Achteraf terug keren om eventueel
extra bestanden te kopen of producten bij te bestellen kan wel tot [einddatum invullen] echter
bij de eerste keer foto’s kiezen graag de [aantal inbegrepen foto’s] gratis bestanden selecteren.
Alvast kijken en vervolgens de pagina wegklikken kan wel gewoon. Het is ook mogelijk om een
hartje aan te klikken bij de foto. Dit betekend favorieten. [optioneel: Zo kan ik de favorieten
van jullie zien zodat ik weet welke ik mag publiceren op social media of welke er in een
fotoboek geplaatst mogen worden.]Wanneer je bijvoorbeeld met meerdere gezinnen 1 shoot
hebt gehad kan ieder gezin zijn eigen favorieten aangeven en vervolgens 1 iemand de foto’s
selecteren. Enkel wanneer je op selecteren klikt wordt de foto gekozen om te downloaden.
Geen verplichting om er meer te kopen uiteraard!!! [optioneel kun je ook 1 vaste prijs
aanbieden voor alle extra foto’s dit dient ook bij de eerste keer te gebeuren dus wanneer je dit
wil aanbieden kun je dit hierbij typen]
Als er iets onduidelijk is of vragen zijn dan weten jullie mij te vinden. Het kan even duren
voordat de foto’s op de PC gedownload zijn. Wanneer alle foto’s gedownload zijn kun je ze terug
vinden als een .zip bestandje bij downloads op de computer. (dubbel klik en de foto’s worden
weergegeven).
Link: https://app.shootsengoods.nl/d/p/
Wachtwoord: h38khst7dfje
p.s. het logo en de tekst verdwijnt uiteraard wanneer de foto’s worden gedownload ;). Ik zou
naamsvermelding fijn vinden wanneer foto’s op social media worden geplaatst. Laat even
weten wat jullie ervan vinden en of ze wel of niet gepubliceerd mogen worden.
[Einde voorbeeldtekst]

