
LG Lead Platform
Handleiding



Introductie
Het LG Lead Platform is een gebruiksvriendelijk 

platform dat een uitstekende samenwerking 

tussen LG en installateurs faciliteert. Het LG Lead 

Platform voorziet installateurs van leads en zorgt 

voor meer efficiëntie en gemak.
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Inloggen in het LG 
Lead platform
Installateurs krijgen persoonlijke inloggegevens om toegang 

te krijgen tot het LG Lead Platform.

Inloggen
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Nieuwe lead

envelope-dot

Lead
contactgegevens



circle-check
Lead 
accepteren

Leads
Via de website kunnen klanten een offerte aanvragen voor 

het laten plaatsen van een airco. 

De offerteaanvragen worden per e-mail als een lead 

aangeboden aan een installateur.  De installateur kan dit 

binnen 24 uur accepteren of afwijzen, na 24 uur zal de 

lead aan een andere installateur worden aangeboden. 

Na acceptatie ontvangt de installateur de contactgegevens 

van de klant. De contactgegevens worden gebruikt om een 

afspraak in te plannen met de klant.

Offerte aanvraag
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Overzicht

Langste responstijd

eye

Profiel instellingen

Huidige status

Lead score

medal

star

user

clock

Dashboard
In het dashboard staat informatie met betrekking tot leads, 

offertes, statussen en een persoonlijke score.

Meest verkochte
modellen chart-line
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Filter

Leadlijst



info-circle

Zoekfunctie, 
filteren op status of 
aanvraagdatum

Lijst met belangrijke 
informatie over leads.

Status

Hier staat de 
status van een 
lead: Toegewezen, 
Gepland of 
Geïnstalleerd.

Lead overzichtspagina
Op de lead overzichtspagina staan alle geaccepteerde leads.
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info-circle

Lead detail pagina
De lead detailpagina toont alle details van een lead, op deze pagina 

wordt een lead bewerkt en naar verschillende statussen overgezet. 

Lead informatie
Alle informatie m.b.t. 
de lead.

Tijdlijn

Beoordeling

Een tijdlijn van de 
statuswijzigingen. 

De beoordeling van 
de lead wordt hier 
weergegeven.

Installatie voltooien

Nadat de installatie is voltooid moet dat hier worden aangegeven, de klant 
krijgt nu de mogelijkheid om de installateur te beoordelen.



star

Lead bewerkenpen

Gebruik deze knop 
om de status van 
deze lead te wijzigen.

Lead gaat niet doorcircle-check

Vul de reden in 
waarom de lead niet 
doorgaat.

user-slash

Hier wordt alle informatie m.b.t. de installatie ingevuld en wordt de huidige 
status weergegeven. Afhankelijk van de status waarnaar u de lead wijzigt, 
kunnen verschillende extra velden nodig zijn.

Installatie informatieinfo-circle
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Werkwijze voor Installateurs

Inloggen
Nadat de installateur de klant heeft 
bezocht, logt de installateur in bij het LG 
Lead Platform.

1

Leadsoverzicht
Ga naar de “Leads’’ overzichtspagina, 

hier staan alle leads van de installateur.

2



10LG - Lead Platform Manual

Leads detailpagina
Klik op de desbetreffende lead om in de “Leads 
detailpagina” te komen, hier kan de installateur het 
proces voortzetten. In de tijdlijn staat de huidige 
status van de lead, de status verandert naarmate de 
installateur de stappen doorloopt. Klik op “Edit Lead” 
om de lead aan te passen en ga verder naar stap 4. 

3

Tijdlijn

Aanpassenpen
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Offertebedrag
Vul het offertebedrag van alleen de binnen- 
en buitenunits (excl. BTW) in, geef aan of de 
offerte geaccordeerd is door de klant en voeg de 
producten toe. Sla de gegevens op nadat alles 
correct is ingevoerd. 

4

Offertebedrag

Opslaan

pen

save

Producten 
toevoegenair-conditioner

Offertebedrag
goedgekeurdcheck
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Installatiedatum
Nu verschijnt het invoervak met de 
installatiedatum. Vul, nadat de offerte is 
goedgekeurd, de installatiedatum in en sla het 
vervolgens op.

5

Opslaansave

Installatie
datumcalendar-day
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Installatie voltooid
Nadat de installatie is voltooid geeft de 
installateur dit aan door gebruik te maken van 
deze knop. 

6

Installatie voltooiensave
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Beoordeling door klant
De desbetreffende klant krijgt nu de 
mogelijkheid om de installateur te beoordelen. 
De installateur kan de beoordeling terugvinden 
op de “Lead detailpagina”. Het proces is voltooid.

7

Review door de klantstar



Beoordeling
Een paar dagen na de installatiedatum ontvangt de lead 

een e-mail om de installateur te beoordelen. De lead kan de 

installateur op 3 dimensies beoordelen:

        Service

        Installatie 

Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden, is het proces 

voltooid.

De beoordeling kan teruggevonden worden op de lead 

detailpagina. De gemiddelde beoordeling van alle leads staat 

in het dashboard. 

check

check




