
 

 
 

 

Er is eigenlijk geen Help  nodig.  

Taxi IT Gold pakket wordt volledig door ons op uw 

eigen  domein/hosting geplaatst 
 

Wel  hebben we natuurlijk een aantal zaken  die we moeten weten om uw bedrijfswebsite  

ook daadwerkelijk een persoonlijk tintje mee te geven. 

 

Heeft u een logo?  

Is dit digitaal aan te leveren? 

Heeft u bepaalde wensen  als  tekst om uw klanten aan te spreken? 

Heeft u speciale diensten welke u extra onder de aandacht wilt brengen? 

Heeft u fotos , van uw bedrijf  of wagens of  fotos vanuit uw werkgebied, die u graag 

verwerkt zag in het eindresultaat ? 

 

Beslist noodzakelijk zijn natuurlijk al uw bedrijfs gegevens. KVk, BTW nr, adres telefoon 

En email adres. 

Ook zal de design afdeling u vragen, om een GOOGLE DIRECTIONS API aan te vragen 

voor uw bedrijf. 

Wilt u online betalen aan de website toevoegen, dient u ook zelf een MOLLIE account aan 

te vragen, zodat online betalen aan de rit boekingen kan worden goegevoegd 

 

Bij aanschaf van het pakket, ontvangt u duidelijke instructies /uitleg van wat nodig is en 

hoe u dit moet/kunt doen. 

 

Bij  “Ja” kun u die bestanden aan ons opzenden en ons design team gaat aan de slag. 

Zodra de domeinnaam is geresistreerd wordt het hostings pakket aangemaak. 

Ons team zorgt daarna voor de installatie van het Joomla CMS pakket, met de 

toegevoegde modules voor reserveren, berekenen , emailen en kalender opzet. 

Als het zover is , dat een en ander  min of meer compleet is , gaat de “proef -versie” 

Online  met een “under construction” voor pagina. 

Op deze eerste opzet kunt u dan kijken of alles  naar uw voldoening is  uitgevoerd en 

waar nodig, uw aan of opmerkingen doorgeven. 

 

Zodra alles is uitgewerkt, wordt uw domein aangemeld bij GoogleSearch  en wordt de  

font pagina  “under construction :” verwijderd en bent u “live “online. 

 

Natuurlijk  wilt u het bestaan van uw nieuwe website promoten en naar bestaande, maar 

vooral naar mogelijke nieuwe klanten zenden. Email adressen dien u wel zelf aan te 

leveren. Hoe? Dat kunt u in overleg met de support afdeling regelen. 

Ook daarmee kan ons design en support team  u  dus mee van dienst zijn. 

Wij kunnen , op basis van de web inhoud een nieuwsbief  maken. Geheel conform de 

nieuwe strengere eisen van het europeese GDPR regiem. Met ingebouwde links naar uw 

website, email adres  en de verplichte “Opt-Out” button/actie. De email-nieuwsbrief 

wordt dan “en mass”naar alle aangeleverde adressen gezonden. 

Mooier kunnen wij het niet maken………. 

 



Bij het pakket hoort een periode van support van 3 mnd, om tarieven/teksten/ 

afbeeldingen te kunnen aanpassen indien nodig. Gewoon aan ons ontwerp team zenden  

en zij zullen dit zo snel mogelijk verwerken. 

 

DO it Yourself: 
 

Nadat de installatie is voltooid, bent u eigenaar van het pakket en ook alle hosting staat 

op uw naam. Voor het onderhoud is er 3mnd gratis support…maar daarna  staat u er 

alleen voor. Heeft u na die drie maanden toch wijzigingen nodig aan de site, dan wordt 

daar een kleine vergoeding voor berekend. 

 

Wilt als zelfstandige ondernemer echt zelf  heel onafhankelijk zijn…dan dient u zich een 

heel klein beetje in de constructie van een CMS pakket te verdiepen. 

Hiervoor hebben we een online support regeling waarbij u via een teamviewer achtig 

programma, door onze support afdeling wegwijs gemaakt kunt worden. 

Als je het eenmaal weet  is het niet bijster ingewikkeld, als je het niet weet kun je echter 

makkelijk verdwalen of zelfs de site compleet verwoesten. 

 

Schoenmaker blijf bij uw leest, zeggen ze niet voor niets. 

U bent een taxi bedrijf, U weet alles van veilig en snel de klanten op hun bestemming 

brengen….laat ons dan uw IT en internet zorgen overnemen. Daar zijn wij weer goed in. 

 

Veel pezier met het Gold Pakket van TAXI IT 

 

 

 Instellingen 

 

Het instellingenvenster van Taxi Booking is verdeeld in secties: 

 

Algemene instellingen - Afstandseenheden mijlen of kilometers instellen en welke 

tabbladen aan de voorkant worden weergegeven: Adres zoeken, Speciale aanbiedingen, 

Uurhuur, Shuttle boeking. 

 

Algemene prijsinstellingen - Een valuta instellen, Minimale kosten en verschillende 

prijsberekeningsinstellingen als de tarieven hetzelfde zijn voor alle auto's in uw 

wagenpark. 

 

Kaartinstellingen - Toon of verberg de kaart met routeberekening, sta toe of niet Stopt 

onderweg en andere verschillende instellingen. 

 

Basisinstellingen - Teken uw werkgebied en stel de standaardland en -stad op, voeg uw 

basiscoördinaten toe en beslis of u moet opladen voor "Dode kilometerstand" van 

basisstation tot ophalen en wegbrengen naar basisstation. 

 

Google-agenda-instellingen - Google Agenda-integratie. Gedetailleerde tutorial hier 

beschikbaar. 


