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De eerste keer op het platform
Binnen Camalion hangt elke gebruiker aan een bedrijf, je registeren 
bestaat dan ook uit twee delen.

Surf naar https://www.camalion.be. Klik op één van de twee registratie-
knoppen.

Een pop-up verschijnt. Hier geef je het mailadres in waarmee je 
je wil registeren op het platform. Klik op “Bevestigen”, er wordt nu 
onmiddellijk een mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. In de 
mail klik je op “bevestig e-mailadres”. 

Nadat je bevestigde kom je op een pop-up waar je jouw bedrijf kan 
creëren of jezelf linken aan jouw reeds bestaande organisatie.

Opgelet!
Voor een optimaal gebruik van het platform raden we aan om dit te gebruiken in Google 
Chrome, Edge Chromium, Firefox of Safari. Andere browsers worden niet ondersteund.

Opgelet!
Deze mail heeft een beperkte geldigheid. Indien je je registratie niet voltooit binnen de 
vooropgestelde tijd, zal je het registratieproces moeten herbeginnen. 

Jezelf registreren
Je login is persoonlijk en 
individueel. Iedere gebruiker 
dient zich apart te registreren 
op het platform.

Je linken aan een 
bedrijf of een 
bedrijf registreren
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Hoe nodig ik anderen uit voor mijn 
organisatie?

Hoe kunnen anderen zich eenvoudig 
registreren bij mijn organisatie?

Hoe geraak ik op Camalion?

Als je beheerder bent van je organisatie vind je bovenaan in de header, 
onder je gebruiker, de optie: mijn organisatie. 

Het tabje users geeft je naast het overzicht van alle gebruikers ook de 
mogelijkheid om nieuwe gebruikers uit te nodigen. Je geeft dan hun 
mailadres in en je selecteert de juiste rol, op die manier kunnen ze na 
registratie meteen aan de slag.

De beheerder van je organisatie kan een e-maildomein toevoegen aan 
de organisatie. Op die manier zullen alle gebruikers met dat domein 
zichzelf kunnen connecteren aan de organisatie tijdens hun registratie. 
Een e-maildomein toevoegen kan in het tabje algemeen onder mijn 
organisatie. 

Open je browser en surf naar:  https://www.camalion.be

Opgelet!
Ook deze invites zijn beperkt in tijd. Je krijgt in het overzicht wel te zien welke 
uitnodigingen er vervallen zijn.

Opgelet!
Deze gebruikers zullen nog steeds wel een rol moeten toegewezen krijgen, in het tabje 
user.

https://www.camalion.be


Ik heb een email gekregen met een aanleverlink
Klik op de knop “Upload je assets hier” in de email. De 
uploadpagina van Camalion opent, met een melding dat de 
delivery code actief is.

Ik heb geen aanleverlink gekregen
Op de Camalion homepagina vind je een knop: “Laad hier je 
asset(s) op”. Je kan ook naar de uploadpagina navigeren via 
‘Assets’ in de topnavigatie, en dan kiezen voor ‘Opladen’ in het 
submenu.

Hoe lever ik materiaal aan?

1 — Opladen

2 — Gegevens toevoegen

A

B

Materiaal aanleveren bestaat uit 3 stappen: opladen, gegevens 
toevoegen en indienen.

Op de “Upload” pagina kan je nieuw materiaal opladen, of eerder 
opgeladen materiaal klaarmaken om door te sturen.
• Drag & drop het materiaal, dat je wil opladen, op het scherm, of klik 

op “blader door je bestanden” om je assets te selecteren.
• Aan de linkerkant zie je de voortgang van het opladen en de 

technische controle van jouw assets.

Na het opladen selecteer je de bestanden, die je wilt doorsturen, 
door ze aan te vinken. Het “Gegevens toevoegen”-scherm wordt dan 
zichtbaar.



A

B

Indien je een aanleverlink gebruikt hebt, zijn alle verplichte 
gegevens al ingevuld (campagne status is groen). Je assets zijn 
dan ook meteen klaar om in te dienen.

Dat kan door een delivery code in te geven, als je die hebt. 
Hiermee koppel je assets rechtstreeks aan een campagne.

Heb je geen aanleverlink 
gebruikt, dan moet je 
nog campagnegegevens 
toevoegen.

Of door een infofiche in te vullen. Enkel het creatief bureau is 
hier verplicht, maar hoe meer gegevens je kan doorgeven,  hoe 
makkelijker het materiaal verwerkt kan worden.



Het is mogelijk om nog extra gegevens aan de opgeladen assets toe te 
voegen, bijvoorbeeld opmerkingen of trackers (voor BVOD materiaal).

Opgelet!
Vergeet manueel toegevoegde gegevens niet op te slaan (delivery code, opmerkingen of 
trackers)!

3 — Indienen

Als alle verplichte gegevens ingevuld zijn voor de geselecteerde assets, 
wordt de “X Asset(s) indienen”-knop actief.

Er wordt een bevestigingsscherm getoond met daarop alle assets 
die je gaat doorsturen. Op dit scherm kan je ook kiezen of je een 
bevestigingsmail wilt krijgen van de assets die je hebt ingediend.

Klik op “Indienen bevestigen” om de assets effectief door te sturen. 
Daarna kan je kiezen om je doorgestuurde assets te bekijken in de 
Bibliotheek, of nog meer assets op te laden.



Hoe vervang ik materiaal?

Ik ben niet zeker of ik de juiste spot heb 
opgeladen. Kan ik deze raadplegen?

Waar kan ik een overzicht bekijken van al het 
opgeladen materiaal?

In de bibliotheek zie je al het materiaal dat via jouw organisatie werd 
opgeladen, dus niet alleen dat wat jij hebt opgeladen. Je bereikt de 
bibliotheek via de knop in de header op je startpagina. 

Wil je een spot beluisteren, dan kan dit via de bibliotheek. Zoek via 
sortering & filters of search de juiste campagne of meteen de juiste 
spot. Klik op de spot, hierdoor zal het detail van de spot openen. 
Bovenaan kan je je materiaal dan afspelen. 

Een asset verwijderen of vervangen kan niet meer nadat deze is 
geleverd. Wanneer er materiaal vervangen moet worden, dan laad je 
de nieuwe asset op en vul je de verplichte campagnegegevens in. Bij 
de opmerkingen zet je de nodige info over de spot die Var dient te 
vervangen.

Wanneer er een dringende aanpassing is, dan is het aangewezen om 
deze informatie ook via mail te sturen naar adops@var.be. 

mailto:adops@var.be

