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GIDSEN



RONDLEIDINGEN



KLANTEN



SOFTWARENODEN



SOFTWAREGEBRUIK



BEHEER RESERVERINGEN



VERSTUREN BEVESTIGINGEN



BEHEER GIDSENBESTAND



TOEKENNEN OPDRACHTEN
AAN GIDSEN



BEHEER KLANTEN



BEHEER
KLANTENEVALUATIES



CONCLUSIE ONDERZOEK

Onwetendheid?

Kostprijs?





KEUZES

Op maat gemaakt

Commercieel beschikbaar

Welke andere software kan handig zijn



WERKWIJZE

Per deeltaak

Zeker niet volledig!

Beknopt overzicht leveranciers demo’s

Per leverancier

Enkel pakketten die ook belangrijkste taken kunnen (rondleidingen beheren 
en/of koppeling gidsen)



TAKEN



DEMO’S



BEEPLE



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



EXOPERA



JCC SOFTWARE



RECREATEX



RECREATEX



TEAMPLAN



YESPLAN





OPTIES

Specifiek voor klant

Ontwerp 

Hosting

Onderhoud, aanpassingen

Onderhoudscontract



CMS

Open Source: zelf hosten, of gehost bij webbedrijf of wordpress.com zelf

Voor basis- en gevorderd gebruik

Vele themes, templates, plug-in’s en widgets 



WORDPRESS



WORDPRESS



WORDPRESS



WORDPRESS



WORDPRESS



WORDPRESS



CMS

Open Source: zelf hosten of gehost bij webbedrijf

Werkt modulair

Grote community van developers, designers, gebruikers, …

Uitgebreide mogelijkheden



DRUPAL



DRUPAL



DRUPAL



DRUPAL



CMS

Open Source: zelf hosten, of gehost bij webbedrijf of launch.joomla.org 

Kern is Joomla!-framework

Aangevuld met componenten, modules, plug-in’s, …



JOOMLA!



WEBSITE BUILDER

Gehost bij Wix zelf

Gratis versus premium

500-tal designs

Wix App Market: plug-in’s



WIX



WIX



E2E SOLUTIONS

Apart van module groepsbezoeken

Boeking automatisch doorsturen naar module groepsbezoeken



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



EXOPERA

Totaaloplossing voor beheer website

Gebruiksvriendelijke editor

Extra mogelijkheden via mediabibliotheek, evenementenoptie, nieuwsoptie, vacatures, FAQ, …

Integratie met boekingsmodule om boekbare producten te tonen



EXOPERA



EXOPERA



RECREATEX

Doorverwijzing vanuit website klant

Boekingswebsite per klant

Overzicht van de te boeken opties met uitleg



RECREATEX



RECREATEX





OPTIES

Google formulieren

Via formulierentool in CMS

Op maat geprogrammeerd

Bokun

Fareharbor



BOKUN

Producten aanbieden in verschillende talen

Aparte boekingswebsite of geïntegreerd in eigen website

Online betalingen mogelijk

Resellers ondersteuning voor verkoop door derden

Prijs: percentage van verkoopprijs



BOKUN



FAREHARBOR

Producten aanbieden in verschillende talen

Eigen CMS met focus op excursies en evenementen

Online betalingen mogelijk

Resellers ondersteuning voor verkoop door derden

Samenwerkingen met online sites zoals Booking.com, Tripadvisor, …

Prijs: percentage van verkoopprijs



FAREHARBOR



CLARBYTTE

Klant vult gegevens in via webformulier

Beheerder kan ook rechtstreeks een nieuwe boeking aanmaken



E2E SOLUTIONS

Klant ziet aanbod en beschikbaarheid

Kiest een rondleiding, pakket of stelt zelf een programma samen

Doet online een aanvraag (eerst registreren)

Kan de status van de boeking opvolgen via ‘Mijn bezoek’



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



EXOPERA

Online reservaties

Kalenderfunctie die beschikbaarheden overzichtelijk weergeeft

Mogelijkheid om arrangementen en extra’s (gids, verzekering, lunch, …) toe te voegen

Eventueel mogelijkheid om ticket af te leveren

Eventueel online betalingen mogelijk



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



JCC SOFTWARE

Afspraak voor loket, vergadering, workshop, rondleiding, …

Reserveren van zalen

Event aanmaken (ev. via terugkeerpatroon) voor bepaalde locatie

Geïnteresseerden schrijven zich in



JCC SOFTWARE



JCC SOFTWARE



RECREATEX

Overzicht van de verschillende tickets/rondleidingen/evenementen

Principe van webshop



RECREATEX



RECREATEX



RECREATEX



RECREATEX



RECREATEX
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OPTIES

Op papier

In Excel / Google Spreadsheets

In Access

In agendatool (Outlook, Google kalender, …)

…



BEEPLE

Rondleidingen manueel ingeven of koppelen met ander systeem

Tijdstip, locatie, klant, …

Zelf velden aan toe voegen



CLARBYTTE

Nieuwe boeking ingeven

Bestaande boeking aanpassen

5 stappen: optie – boeking – te factureren – gefactureerd - betaald



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS

Dashboard beheerder: overzicht activiteiten vandaag, overzicht activiteiten waar nog iets mee 
moet gebeuren, …

Bestaande boekingen editeren, aanvullen, … (door beheerders)

Nieuwe boeking invoeren (door reserveerders of beheerders)



E2E SOLUTIONS

Per boeking zijn er verschillende fases

1) Aanvraag

2) In verwerking

3) Bevestigd

4) Afgehandeld



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



EXOPERA

Boekbare items aanmaken en beheren

Boekingen zoeken (chronologisch, aantal deelnemers, naam verantwoordelijke, …)

Boekingen aanpassen (datum, aantal deelnemers, koppeling adres uit CRM-module)



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



JCC SOFTWARE

Gericht op afspraken van burgers met overheid

Afspraken kunnen aangepast worden door beheerder

Afspraken kunnen ook rechtstreeks door beheerder in systeem geplaatst worden



RECREATEX

Via website (webshop)

Manueel (voor complexere reservaties)



RECREATEX



TEAMPLAN

Nieuwe taak ingeven (of via Yesplan inladen)

Maar koppelen van gids staat centraal, niet boeking van klant



TEAMPLAN



TEAMPLAN



YESPLAN

Kalenderoverzicht met kolommen die locaties aangeven

Nieuwe boeking ingeven: type rondleiding, start- en einduur, eventueel eventgroep als er 
meerdere groepen van bv. zelfde school komen), contactinfo invoegen, taalinfo, betaalinfo, …

Extra instellingen: bv. instellen dat bepaald type rondleiding niet dubbel mag voorkomen (bv. 
verjaardagsfeestje).



YESPLAN



YESPLAN



YESPLAN



YESPLAN



YESPLAN



YESPLAN



YESPLAN





OPTIES

Via mail



OUTLOOK

Stukken tekst automatisch invoegen



CLARBYTTE

Automatische mails na druk op knop naar klant, gids, …

Systeem duidt in het rood aan als er nog niets verstuurd is

Ook communicatie met externe partijen (restaurants, …)



CLARBYTTE



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS

Sjablonen voor mails, offertes en co

Automatische (bevestigings)mails (bij ontvangst boeking, bij opstellen offerte, …)

Ook communicatie met externe partijen (restaurants, museum, …)



E2E SOLUTIONS



EXOPERA

Tijdens het instellen kan je bepalen wie wat wanneer moet ontvangen



EXOPERA



EXOPERA



JCC SOFTWARE

Automatische bevestigingsmail mogelijk

Optie om herinnering te sturen via sms



RECREATEX

Bevestiging

Offertes (voor complexere boekingen)

Op basis van sjablonen van de organisatie



RECREATEX





OPTIES

Op papier

In Excel / Google Spreadsheets

In Access



CRM

Salesforce

SugarCRM

Teamleader

HubSpot CRM

…



CLARBYTTE

Klant koppelen aan boeking

Nieuwe klant aanmaken

Bestaande klant zoeken en koppelen



CLARBYTTE



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS

Bij eerste boeking moet klant zich registreren

Bij manueel ingegeven event kan beheerder dat doen of bestaande klant koppelen



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



EXOPERA

Gegevens klant komen automatisch in CRM terecht



EXOPERA



JCC SOFTWARE

Op dit moment enkel gebruikt voor afsprakenmodule

Koppeling met CRM systeem is mogelijk via webservice

Systeem is GDPR-proof



RECREATEX

Zeer uitgebreid

Vele velden en mogelijkheden



RECREATEX



YESPLAN



YESPLAN





OPTIES

Op papier

In Excel / Google spreadsheets

In Access



BEEPLE

Medewerker-to-be kan solliciteren

Bestaande medewerker invoeren

Contactgegevens

Werkt met filters: talenkennis, doelgroep, type rondleiding, …

Kalender met beschikbaarheden (hoeft niet)

Waarderingsmodule: aantal sterren



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



CLARBYTTE

Elke gids heeft eigen login, met minder mogelijkheden dan beheerder



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS

Gidsengegevens worden ingevoerd door beheerder

Adresgegevens, talenkennis, …

Tarieven

Gekoppelde activiteiten

Klanttypes

Via login naar online agenda – bevestigen of afwijzen van nieuwe taken



E2E SOLUTIONS

Overzicht toegewezen taken

Nieuwe toewijzingen bevestigen of afwijzen

Beschikbaarheden ingeven op basis van schema(‘s) en uitzonderingen



E2E SOLUTIONS

Beheerder kan beschikbaarheden bekijken

Beheerder kan facturen van gids bekijken



EXOPERA

Gegevens van gids in CRM beheren

In laatste fase van ontwikkeling

Webtool waar gidsen aanwezigheden kunnen beheren



JCC SOFTWARE

Gericht op personeel steden en gemeenten

Vaardigheden opgeven per personeelslid (gids)

Beschikbaarheden opgeven in blokken (voor- en namiddag)



RECREATEX

Per gids info bijhouden, waaronder talenkennis, inhoudelijke kennis, type bezoekers, …



RECREATEX



TEAMPLAN

Gidsen manueel invoeren

Importfunctie gebruiken

Nieuwe gidsen/vrijwilligers rekruteren en zich laten registreren



TEAMPLAN



TEAMPLAN



TEAMPLAN



TEAMPLAN



YESPLAN

Contactgegevens

Specifieke taken en co via externe tool (Beeple en Teamplan)





OPTIES

Op papier

In Excel / Google spreadsheets

In Access

Via gedeelde kalendertool



BEEPLE

Rondleidingen manueel ingeven of inladen via koppeling ander pakket

Kiezen uit workflow: admin kiest gepaste gids, openzetten voor iedereen (publiceren), 
uitnodigingen sturen naar deelgroep gidsen, eerste die reageert mag gidsen, gekozen door admin
op basis van kandidaturen, …

Overzicht admin: filteren op rondleidingen die nog geen gids hebben

Communicatie gids: email, sms, beeple chat via smartphone, module campagne voor 
uitnodigingen overleg/opleiding, nieuwtjes, …

Extra: module beloningen (vrijwilligers)



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



BEEPLE



CLARBYTTE

Van zeer vroeg in boekingsproces al koppeling gids

Op basis van beschikbaarheid en kenmerken (taal, type rondleiding)

Overzichten van aantal rondleidingen om eerlijke verdeling te vergemakkelijken

Gids krijgt meteen boeking toegewezen – automatische mail

Indien hij /zij niet kan zo snel mogelijk reageren

Beschikbaarheden zijn cruciaal hier!



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS

Boeking gidsopties: geen gids, gids ter plaatse, interne toekenning

Tool toont overzicht gidsen in volgorde van geschiktheid (type rondleiding, type groep, taal, beschikbaarheid, 
hoe vaak al gegidst)

Je kan één of meerdere gidsen uitnodigen

Gidsen krijgen automatisch mailtje

Gidsen loggen in en kunnen bevestigen of afwijzen

Beheerder kan ook meteen gids toewijzen (gids niet zo IT-vaardig, boeking binnen enkele dagen)

Diverse rapporten beschikbaar, waaronder gidstellers, overzicht gidsbeurten 



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS

Gids 1
Adres
Gsm-nummer

Gids 2
Adres
Gsm-nummer

Gids 3
Adres
Gsm-nummer

Gids 4
Adres
Gsm-nummer



EXOPERA

Gids maakt account aan in gidsenplatform Kanik.be

Gids kan overzicht opvragen van agenda-items en aanvragen

Gids kan beschikbaarheden instellen

Beschikbaarheden worden weergegeven bij aanmaken van een nieuwe reservatie

Gids krijgt melding bij aanvraag van museum/organisatie

Gids kan aanvraag aanvaarden of afwijzen



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



EXOPERA



JCC SOFTWARE

Aan event kan je bepaalde vaardigheden hangen (bv. talen, inhoudelijke kennis)

Tool geeft overzicht van beschikbare personeelsleden/gidsen

Je kan beschikbaarheid of max. aantal uren negeren en manueel inplannen

Je kan mail sturen naar beschikbare gidsen: reactie afwachten en bepaalde gids inplannen

Werknemers/gidsen loggen in via online portaal en zien planning

Werknemers/gidsen kunnen onderling wisselen, mits akkoord van planner



JCC SOFTWARE



JCC SOFTWARE



JCC SOFTWARE



RECREATEX

Op basis van factoren zoals specifieke expo, talenkennis, doelgroep (volwassenen/kinderen)

Beheerder kan de suggestie altijd negeren en andere gids toewijzen

Gids krijgt melding met uitleg opdracht

Gids aanvaardt of wijst af

Beheerder kan ook opvragen wie wanneer gidst (voor gelijke verdeling tussen gidsen)



RECREATEX



TEAMPLAN

Bepaalde taken openstellen

Gidsen geven aan of ze beschikbaar zijn of niet voor een taak

Eerste die reageert krijgt taak versus toewijzen door admin (wachtlijst)

Eventueel extra tussenstap: als toegewezen gids nog eens extra bevestigen

Taakoverzicht genereren – export in pdf (alles of per gids)



TEAMPLAN



TEAMPLAN



TEAMPLAN



TEAMPLAN



TEAMPLAN



TEAMPLAN



TEAMPLAN



YESPLAN

Voor vaste medewerkers

Losse medewerkers (gidsen, vrijwilligers) via koppeling Beeple of Teamplan



Ilse Depré





OPTIES

Op papier
Via vragen in mail

Surveymonkey
Surveygizmo
Google formulieren



VOORDELEN SOFTWARE



NADELEN SOFTWARE



SURVEYMONKEY



SURVEYGIZMO



GOOGLE FORMULIEREN



GOOGLE FORMULIEREN



GOOGLE FORMULIEREN



GOOGLE FORMULIEREN



TRIPADVISOR



CLARBYTTE

In systeem verwerkt voor statistische doeleinden



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS

Via sjabloon

Optie 1: intern evaluatieformulier – via mail verstuurd – verwerking moet wel manueel gebeuren

Optie 2: sjabloon met link naar externe tool



EXOPERA

Evaluatievragen doorsturen naar klant

Antwoorden komen terug binnen in Exopera

Op basis hiervan kan men statistieken opvragen



JCC SOFTWARE

Wel request for change: mail met link naar externe evaluatieformulier



RECREATEX

Wel mogelijkheid om na bezoek automatisch mail te sturen op basis van sjabloon.

Op die manier sjabloon maken dat linkt naar online formulier uit andere tool (bv. Google 
formulieren, …).





OPTIES

In Word

In Excel / Google spreadsheets



CLARBYTTE

Factuur genereren op basis van algemene gegevens boeking

Toekomstige ontwikkeling: koppeling boekhoudpakket



CLARBYTTE



CLARBYTTE



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS

Voor de 4 gangbare softwarepakketten die in de stedelijke administratie gebruikt worden 
bestaan al koppelingen



E2E SOLUTIONS



EXOPERA

Online reservaties worden omgezet in bestelbonnen

Bestelbonnen kunnen omgezet worden in facturen



EXOPERA



JCC SOFTWARE

Wel kassasysteem, geen facturatiesysteem

Men kan wel via kassa aangeven dat er met factuur betaald wordt, en via extern pakket factuur 
sturen



RECREATEX

of

Meer dan 60 boekhoudpakketten 





OPTIES

Wordpress en co

Sharepoint

OneNote

…

Dropbox

Google drive

WeTransfer

…

Ning

…

Mediawiki
…



SHAREPOINT



ONENOTE



DROPBOX



DROPBOX



GOOGLE DRIVE



GOOGLE DRIVE



GOOGLE DRIVE



WETRANSFER



WETRANSFER



NING



NING



MEDIAWIKI



BEEPLE

Mogelijkheid om documenten te delen met één of meerdere gidsen



EXOPERA





OPTIES

Via mail 

Mailchimp
Spotler
…



MAILCHIMP



SPOTLER



OP MAAT VAN KLANT

Om leads om te zetten in klanten

Om specifieke klantentypes te targetten

Voorbeelden: HubSpot, Marketo, Eloqua



CLARBYTTE

Wel exportmogelijkheid mailadressen voor externe tool



E2E SOLUTIONS

Beperkte nieuwsbriefoptie ingebouwd

Maar raden zelf aan om voor uitgebreide campagnes externe tool te gebruiken



EXOPERA

Op maat nieuwsbrieven

Import/export van mailadressen mogelijk

Marketing automation mogelijk

Volledig in Mailchimp

Opmaak in Mailchimp – kopiëren en plakken in Exopera



RECREATEX

Nieuwsbrieven 

Mail merge

Op basis van klantentypes, gegevens boeking, …

Maar geen volwaardig nieuwsbrievensysteem

(geen tracking of bounce)





BEEPLE



BEEPLE

Focus op inplannen personeel/vrijwilligers

Eventueel sollicitatie-optie voor nieuw personeel

Modulair: aan- en uitzetten wat je nodig hebt

Verschillende workflows beschikbaar

Smartphone-apps beschikbaar

Koppelingen met Yesplan, Salesforce, Teamleader, interimkantoren, …



BEEPLE

Afhankelijk van aantal admins

Afhankelijk van aantal modules

Afhankelijk van aantal medewerkers



BEEPLE



BEEPLE



CLARBYTTE



CLARBYTTE

Webtool

Volledig vanuit workflow rondleiding opgesteld

Geautomatiseerd maar steeds aanpasbaar door beheerder

Eenvoudige workflow

Mogelijkheid om samen te werken met derden (restaurants, musea, …)



CLARBYTTE

Opstartkost: uurtarief voor aanpassingen (logo’s, sjablonen, …)

Formule 1: gehost en beheerd door Q-rius

Formule 2: met eigen beheerders

Prijs per groep/boeking



CLARBYTTE



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTIONS



E2E SOLUTION

Volledig in de cloud (webtool)

Geen beperking in aantal gebruikers

Steeds realtime zicht op de planning

Koppeling met website mogelijk, om reservaties rechtstreeks in de tool binnen te laten komen



E2E SOLUTION

Analyse - Functionele analyse werking organisatie

Implementatie – eventueel programmatie op maat, testomgeving, aanpassingen, …

Installatie – levering en opleiding, live gaan

Nazorg – helpdesk, updates, nieuwe functionaliteiten



E2E SOLUTION

Startpunt is basisconfiguratie

Opleiding voorzien voor beheerder(s)

Parameters zijn aanpasbaar aan eigen situatie (bv. type activiteit, doelgroepen, prijszetting, 
communicatiesjablonen, rapporten, facturatie, …)



E2E SOLUTION

Vaste installatiekost éénmalig: analysekost + configuratiekost + opleidingskost

Jaarlijkse kosten: hosting, onderhoudscontract (percentage van installatiekost)

Eventueel extra maatwerk mogelijk



E2E SOLUTIONS



EXOPERA



EXOPERA

Ondersteunt heel wat (backoffice) processen

Kan modulair ingezet worden

Volledig in de cloud



EXOPERA

In culturele sector tot nu toe hoofdzakelijk als CMS (website) gebruikt

Boekingsmodule pas op de markt

Bezig met volledige automatisering van Mu.Zee (ticketverkoop kassa en online, museumshop, 
webshop, reserveringen rondleidingen, koppelen gidsen, facturatie, …)



EXOPERA

Setup kost + maandelijks bedrag

Modulair: start vanaf € 79 per maand, afhankelijk van de benodigde modules en gebruikers

Aantal gebruikers: concurrent admins (niet bezoekers van website of gidsen)

Koppeling met bestaande website kan ook

Maatwerk mogelijk

Ook andere prijsmodellen mogelijk (bv. per boeking)



EXOPERA



JCC SOFTWARE



JCC SOFTWARE



JCC SOFTWARE



JCC SOFTWARE

Vrij hoog indien gemeente het nog niet gebruikt

Enkel interessant als uitbreiding voor reeds bestaande klanten



JCC SOFTWARE



RECREATEX



GANTNER



RECREATEX



RECREATEX



RECREATEX

Evenementen: theaterzalen, concerten, expo’s, …

Musea, dierentuinen, pretparken, …

Steden en gemeenten: zaalverhuur, sportcentra, buitenschoolse opvang, …

Backoffice

Verkooppunten

E-commerce

Toegangscontrole



RECREATEX

Zaalreserveringen

Groepsreserveringen

Toegangscontrole (poortjes, …)

Facturatie

CRM en mailings

Rapportage

Stockbeheer

…



RECREATEX

MS Office

Toegangscontrole (poortjes, …)

Selfservice kiosken, terminals, …

Meer dan 100 CRM, ERP en boekhoudprogramma’s

Gebouwenbeheer, camerabewaking, …

CMS en online betaalsystemen

Scanners

Smartphones

…



RECREATEX

Afhankelijk van aantal gelijktijdige back-office gebruikers

Afhankelijk van de gebruikte modules: kassa, ticketing, reserveringen, …

Op basis van noden klant (bv. 3 licenties kassa, 1 licentie rapportage, …)



RECREATEX



TEAMPLAN



TEAMPLAN

Voor freelancers, gidsen of vrijwilligers

Richt zich op culturele sector



TEAMPLAN

Integratie met Yesplan

Instellingen: vele opties aanpasbaar aan eigen situatie

(logo, workflow, …)

Werken op taakniveau: bv. rondleidingen waar gids aan gekoppeld moet worden

Of

Werken op evenementniveau: bv. grotere evenementen



TEAMPLAN



TEAMPLAN

Jaarlijks abonnement: € 150 / maand

Of

Tijdelijke service voor losstaand evenement: € 850 / 4 maanden

Eventuele speciale prijs voor twee gemeentediensten samen (bv. sport en cultuur) via 
teamsysteem

Maandelijks 1000 mails en what’s app berichten (anders kleine meerkost)



TEAMPLAN



YESPLAN



YESPLAN

Voor alle activiteiten op je locatie - zaalverhuur, evenementen, rondleidingen, herschilderen 
ruimte, bouwen decor, …

Richt zich op culturele sector



YESPLAN

Teamplan

Beeple

…



YESPLAN

Light, medium of intensive

Afhankelijk van aantal medewerkers, zalen, nood aan rapporten, …

Vanaf € 300 per maand, incl. helpdesk, nieuwe versies

Excl. installatiekost en opleiding

Voor extra ontwikkeling (rapporten op maat) bijbetalen



YESPLAN



E-GUIDE



E-GUIDE



OVERZICHT


