
App your
ChainWise

Al uw relatiegegevens 
vanuit ChainWise 
direct beschikbaar op 
uw smartphone.  
Appeltje-eitje met  
de ChainWise app. 
Uiteraard iPhone én 
Android geschikt. 
Maak uw ChainWise 
mobiel. App your 
ChainWise right now.



Alle contacten
Alle in ChainWise ingevoerde relatiegegevens 
zijn standaard geïmplementeerd en mobiel 
beschikbaar.

Zoeken
De applicatie biedt de mogelijkheid tot zoeken 
naar diverse contactpersonen. Voorzien van 
een snelle zoekfunctie die zowel een 
voornaam, achternaam en  
een bedrijfsnaam accepteert.

Contactpersoon
Als de gebruiker een contactpersoon activeert, 
navigeert de applicatie naar het infoscherm 
met uitgebreide contactinformatie. 

Vinkje
Het vinkje in de contactenlijst geeft aan of de 
contactpersoon lokaal is bewaard.

Wi-Fi
Wanneer de gebruiker een Wi-Fi verbinding 
heeft, navigeert de ‘tandwielknop’ 
rechtsboven naar de instellingen pagina.



Info
De achternaam en bedrijfsnaam zijn altijd 
bekend en worden bovenaan vermeld. Mocht 
de voornaam bekend zijn, dan wordt deze ook 
getoond.

Mobiel
Geeft de gebruiker de mogelijkheid om de 
contactpersoon direct te bellen of een sms te 
sturen.

Zakelijk
Geeft de gebruiker de mogelijkheid om de 
contactpersoon direct te bellen op het 
bedrijfstelefoonnummer.

Email
Geeft de gebruiker de mogelijkheid om de 
contactpersoon direct een mail te sturen.

Adres
Bezoekadres van het bedrijf. Bij activering zal de 
applicatie Google/Apple Maps openen.

Lokaal bewaren
Alle relatiegegevens worden lokaal op de 
smartphone opgeslagen. Bij het ontbreken van 
een internetverbinding worden deze lokale 
relatiegegevens getoond in de contactenlijst.

Algemeen
De knop is niet actief wanneer de betreffende 
informatie ontbreekt.



Uitloggen
De inloggegevens van de gebruiker worden 
verwijderd, evenals de lokaal bewaarde 
relatiegegevens.

Verwijder lokale contacten
Alle lokaal bewaarde relatiegegevens worden 
verwijderd.

Synchroniseer lokale contacten
Van alle lokaal bewaarde relatiegegevens 
wordt bekeken of deze gesynchroni seerd 
moeten worden met de webservice in geval 
van een aanpassing in de ChainWise CRM.

Verbind over 3G
De gebruiker kan aangeven of de appli catie 
een verbinding met de web  - 
service mag maken over het 3G netwerk.

Synchroniseer automatisch
De gebruiker kan aangeven of het 
synchronisatie proces automatisch mag 
plaatsvinden. Wanneer dit het geval is moet 
ook aangegeven worden wat het interval is. 
De gebruiker kan dit variëren van elke dag 
tot eens in de week.

Algemeen
Wanneer de gebruiker gegevens wil 
synchroniseren of verwijderen, krijgt hij/zij 
eerst een controle melding waarmee deze 
actie nog geannuleerd kan worden.
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