
Begeleiding 
mijndieren.eu

http://www.mijndieren.eu/
http://www.sonetas.eu/


Wat is mijndieren.eu?

Online afspraken maken 
 

Medische dossiers raadplegen 
 

Huisdieren beheren 
 

Klantenkaart bekijken 
 

Vaccinatieherinneringen 
 

Berichten krijgen 
 

Producten bestellen

http://www.mijndieren.eu/
http://www.sonetas.eu/


E-mailadressen opkuisen (belangrijk!) 

Stappenplan

Gewenste URL-suffix doorgeven 
bv. www.mijndieren.eu/dapsonetas

Instellingen van je mijndieren.eu-pagina 
vervolledigen 

Verantwoordelijke/aanspreekpunt van 
de praktijk aanduiden 

Posters en folders

Klanten uitnodigen voor 
mijndieren.eu

Opstart van 
mijndieren.eu is klaar!

http://www.sonetas.eu/


Deze functie zoekt naar 
dubbele e-mailadressen in 
je klantenbestand. Dubbele 
e-mailadressen wijzen vaak 

op het feit dat je een 
bepaalde klant meerdere 
keren hebt ingegeven in 

Fuga. Om e-mailadressen 
samen te voegen, ga je naar 

de functies 
'Klanten/contacten/persone 
n samenvoegen' en voeg je 

de dubbele entiteiten 
samen.

Deze functie speurt e- 
mailadressen op met 

verboden tekens, spaties of 
onbestaande domeinnamen. 
Je kan ze vervolgens wijzigen 

met het potloodje of 
verwijderen met het 

vuilbakje. Met geldige e- 
mailadressen vermijd je dat 

je uitnodiging voor 
mijndieren.eu niet aankomt 

bij de klant. 

E-mailadressen 
controleren

Dubbele 
e-mailadressen 

zoeken

Lees ook zeker deze blogpost over gezonde data in Fuga.

Opgelet: pas als deze stap gebeurd is, kunnen we je mijndieren.eu opstarten.

https://sonetas.eu/fuga/vc?action=analysisReports&reportType=TDuplicateEmailAddresses
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=analysisReports&reportType=TInvalidEmailAddresses
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=analysisReports&reportType=TDuplicateEmailAddresses
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=analysisReports&reportType=TInvalidEmailAddresses
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=analysisReports&reportType=TInvalidEmailAddresses
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=analysisReports&reportType=TDuplicateEmailAddresses
http://www.fuga.eu/nl/blog/fuga/fuga-houdt-je-data-gezond-doe-de-kwaliteitscheck
http://www.sonetas.eu/


Instellingen

Hier lees je welke instellingen je moet 
maken om je pagina op mijndieren.eu 

in orde te krijgen. 

https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000045741-hoe-installeer-ik-mijndieren-eu-
http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000045741-hoe-installeer-ik-mijndieren-eu-


Vergeet ook niet om automatisch een uitnodiging te verzenden naar nieuwe 
klanten. Dat doe je door deze functie aan te vinken: 

Instellingen => Praktijkvoorkeuren => mijndieren.eu => Nodig nieuwe 
klanten automatisch uit.

Klanten uitnodigen

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=displayPracticePreferences&tab=10
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000045742-hoe-gebruik-ik-mijndieren-eu-
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000045742-hoe-gebruik-ik-mijndieren-eu-
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=displayPracticePreferences&tab=10
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000045742-hoe-gebruik-ik-mijndieren-eu-


Posters (3 gratis) en folders

Prijzen en een 
voorbeeld 

vind 
je hier

Gepersonaliseerd

Screenshot van de 
praktijkpagina

Persoonlijke QR-code

Gedeeltelijk gepersonaliseerd

Logo van de praktijk

Persoonlijke QR-code

Logo van de praktijk

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000046339-posters-3-gratis-en-folders
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000046339-posters-3-gratis-en-folders


Tips & tricks

Zet een link naar je 
praktijkpagina van 
mijndieren.eu op je 

website en op je 
Facebook-pagina.

Zet een link naar je 
praktijkpagina van 
mijndieren.eu in de 

signature van je mail.

Vermeld  
mijndieren.eu en het 

online 
boekingssysteem op 

je antwoord- 
apparaat.

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000047480-links-naar-mijndieren-eu
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000047480-links-naar-mijndieren-eu
http://fugahelpnl.sonetas.eu/mijn-dieren-installatie#vaste-links-mijndieren-eu


https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000044873-presentatie-fuga
http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000044873-presentatie-fuga

