
Verstuur binnen één werkdag 
uw eerste Ockto-uitnodiging



Hoe gebruikt u Ockto Connect?

1. Verstuur een uitnodiging aan uw klant via het 
online portaal

2. Uw klant accepteert de uitnodiging en doet een 
Ockto-sessie

3. Wanneer uw klant de Ockto-sessie heeft voltooid 
ontvangt u een email met de downloadlink*

* Afhankelijk van uw instellingen en adviespakket wordt de consumentendata gedownload en/of ingelezen



Ockto Connect stap voor stap

…en voor uw klant

Voor u als adviseur…



Inloggen op het 
Ockto Connect portaal

Ga naar: https://connect.ockto.nl 

https://www.connect.ockto.nl/


Nieuwe uitnodiging
versturen

Klik op ‘Nieuwe uitnodiging’



Nieuwe uitnodiging
versturen

1. Vul de velden in 
2. Selecteer de benodigde toestemming
3. Klik op ‘Nodig uit’



Uw klant ontvangt 
de uitnodiging per mail

Hij/zij klikt op ‘Beginnen’

Wanneer de mail op mobiel wordt geopend doorloopt uw klant 
dezelfde stappen.



De Ockto-sessie beginnen

Het Ockto Connect klantscherm opent in de 
internetbrowser.

Uw klant klikt op ‘aan de slag’.



Checklist

Uw klant doorloopt een checklist om de 
Ockto-sessie zo soepel mogelijk te doorlopen.



Is de app gedownload?

Er wordt gecontroleerd of de app al is 
gedownload. 



Scan de QR-code

Uw klant pakt nu zijn telefoon erbij, opent 
de Ockto-app en scant de QR-code.

Wanneer de Ockto-sessie op mobiel wordt doorlopen, wordt op 
dit punt de Ockto-app automatisch opgestart. 



Doorloop de Ockto-app

Uw klant doorloopt de stappen in de Ockto-app. 

Hij/zij verzamelt zijn/haar gegevens en verstuurt deze naar u.



De gegevens zijn ontvangen

Uw klant ontvangt een mail ter 
bevestiging.

Het achterlaten van een review in de 
App Store wordt gewaardeerd.



De gegevens zijn ontvangen

U ontvangt een mail dat de gegevens zijn 
ontvangen. 

Volg de instructies in de mail.



Gegevens downloaden

U gaat naar het Ockto Connect portaal en 
logt in. 



Vragen? Wij helpen u graag!

Bekijk onze support pagina. 

Lost dit uw probleem niet op? Neem dan contact 
met ons op via support@ockto.nl. 

https://support.ockto.nl/hc/nl/categories/360000585351-Ockto-Connect
http://ockto.nl

