
Collega's aanmelden in cursussen
Deelnemers inboeken van uw bedrijf

Deze handleiding geeft een beschrijving om meerdere deelnemers van uw bedrijf in te boeken. Dit is alleen
mogelijk als u hiervoor de rechten van Siemens Training heeft gekregen.

1. Open onze website
www.siemens.nl/training.

2. Zoek de gewenste training op.

3. Klik op ‘Data en registratie.

4. Klik op de winkelwagen achter de datum van de training die u wilt boeken.



5. Login met uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord.

Heeft u nog geen klantaccount? Dan kunt u geen collega’s aanmelden.

U kunt alleen voor andere deelnemers boeken als u voor uw bedrijf de boeking contact bent en bij ons als
zodanig geregistreerd staat in ons systeem.

Stuur daarvoor een e-mail met gegevens naar ons
 e-mail: siemens.training.nl@siemens.com

 Of neem contact op met ons Training Support Office
 070 333 3900 als u deze rechten wilt verkrijgen voor uw bedrijf.



6. Het online boekingsformulier wordt geopend in het overzicht van de te boeken training.

Controleer of u de juiste training heeft geselecteerd en klik vervolgens op Volgende’.



7. In dit scherm worden uw contactgegevens getoond.

Om namens anderen te kunnen boeken, dient u het blokje ‘Book for Others’ aan te vinken.

Klik hierna op ‘Volgende’.



Het is mogelijk dat uw klantgegevens moeten worden aangevuld om gebruik te maken van ‘Book for
Others’. Uw browser opent daarom direct in de ‘Edit’ pagina. In de rode balk bovenaan uw scherm wordt
aangegeven wat er gewijzigd moet worden.

Een veel voorkomende vraag is het wijzigen van de landcode van uw telefoonnummer. Vervang hiervoor de
eerste twee nullen voor het + teken.

Klik hierma op ‘Save’ en het blokje ‘Book for Others’ kunt u onderaan het scherm aanvinken.



8. In het volgende scherm kunt u de collega’s opzoeken die u op de training wenst te boeken. U kunt één of
meerdere collega’s, en eventueel uzelf, tegelijkertijd aanmelden. Indien de betreffende collega niet in de
lijst voorkomt kiest u voor ‘create new’.

8.1  Collega zoeken:
8.1.1 Vul de naam in (of laat het veld leeg) en klik op ‘Zoeken’.

8.1.2 Gevonden collega’s worden in een pop up getoond. Klik op de collega die u wenst te boeken.



Let op: u kunt hier meerdere collega’s aanklikken!

8.2 Een nieuwe collega aanmaken (indien nog niet bekend in het systeem):
8.2.1 Klik op ‘Nieuw.



8.2.2 Vul alle velden met een (*) in en klik op ‘Ok’:

9. Kies alle deelnemers en klik op ‘Next’



10. Nu kunt u, indien gewenst, ordernummers invoeren. Ook kunt u controleren of het Booking contact of
Invoice contact (factuuradres) juist is. Is één van beide niet correct ga naar stap 15 om te wijzigen.

Na het eventueel invoeren van ordernummers klikt u op ‘Next’.

Deelnemer



11. Vervolgens ziet u in het ‘Confirmation’ scherm de gegevens van de eerste deelnemer.

Controleer alle gegevens en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden en Privacybeleid
door hier een vinkjes te plaatsen.



12. Om de aanmelding af te ronden klikt u op ‘Register’. Hiermee wordt uw aanmelding verstuurd.



13. Het bevestigingsscherm wordt getoond van de eerste aanmelding. Indien u meerdere deelnemers hebt
opgegeven, klikt dan rechts onderin op ‘Next’.

Wordt alleen getoond indien u meerdere deelnemers tegelijk
op wilt geven voor deze training.



14. Om de volgende aanmelding af te ronden herhaalt u de stappen 11 t/m 14.
Let op: de gegevens van de vorige aanmeldingen worden onthouden!

15. Per deelnemer kunt u de Booking contact of Invoice contact (factuuradres) wijzigen.
Op het tabblad ‘Billing’ ziet u:

a) Booking contact: (default uzelf).
b) Invoice contact: (default de deelnemer).

a.

b.



15.1 Klik op ‘Change’ achter het contact dat u wilt wijzigen.

15.2 U kunt hier een nieuw Booking contact of Invoice contact zoeken / aanmaken, op dezelfde wijze
als het zoeken / aanmaken van een deelnemer (zie stap 8).



15.3 Zodra de nieuwe contact gekozen is, ziet u een pop up waarin gevraagd wordt of u het contact wilt
wijzigen:
a) Voor alleen deze aanmelding.
b) Voor deze en alle toekomstige aanmeldingen.

15.4 Zodra alle gegevens ingevuld zijn, komt u weer terug in het tabblad ‘Billing’.
Ga terug naar stap 10 om proces te vervolgen.

16. Klik hier om direct naar het digitale registratie formulier te gaan en voer onderstaande gegevens in.

Let op: de gegevens dienen exact overgenomen te worden, let daarbij ook op hoofdletters.


