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Ga naar onze website www.livanta.nl en klik via de hoofdpagina beneden op
de kaart om in onze webshop te komen en een overzicht van de
abonnementen te krijgen.

1.Registreren Livanta account

http://www.livanta.nl/


Er zullen vervolgens vier keuzes verschijnen, waaronder 2 voor
veehandelaren.



 Maak de keuze uit een Premium of Unlimited abonnement.
 Kies bij periode de betaalmethode.
 Klik op Abonneer nu, welke u doorverwijst naar de winkelmand.

1.
2.
3.

4. Heeft u een kortingscode? 
Vul deze in door te klikken op 'kortingsbon
toepassen'.
5. Klik op 'Doorgaan naar afrekenen'.
6. Vul op de afreken pagina uw gegevens
in.



7. Na het invullen van het land komt het bedrag incl. btw onder in beeld.
8. Wanneer de betaling is voltooid ontvangt u een email met daarin uw inlog
gegevens. 



Ga terug naar www.livanta.nl en klik in het linker menu op inloggen om op de
bovenstaande pagina te komen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord dat
u zojuist heeft aangemaakt in. Vervolgens zal het onderstaande beeld op uw
scherm verschijnen.

2. Account gegevens invullen



Vul onder ‘Profiel ’ uw naam en contact gegevens in. Scrol naar beneden en
vul hieronder uw bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer in. Als alles is
ingevuld klikt u vervolgens op ‘Profiel bijwerken’. 

Ga linksboven in het zwarte menu naar Livanta en klik op ‘site bekijken’. 
U komt vervolgens weer op de startpagina terecht.

Nadat u voor het eerst bent ingelogd, klikt u aan de linkerzijde in het menu
wat tevoorschijn komt op ‘mijn profiel ’. Hier vind u uw persoonlijke
informatie en kunt u beginnen met invullen van de juiste gegevens. 



3. Werking platform



Onder het tabblad ‘Meld een vracht aan’ vult u de gegevens van een verlading
dieren in. U begint met het invullen van ‘naam vracht’, welke geheel eigen
keus is (bijv. bedrijfsnaam).
Vervolgens vult u alle details betreffende de verlading in: datum, locaties
(laad en-los adres), diersoort, het benodigd aantal vloeren en wagensoort.
Hier kunnen meerdere opties aangevinkt worden. 
Als alles is ingevuld klikt u op ‘bijwerken’.

Nadat u op ‘bijwerken’ heeft geklikt, zult u hierover een bevestigingsmail
ontvangen. Ook de geïnteresseerde transporteurs ontvangen hierover een
melding. Wanneer een transporteur gericht interesse heeft getoond in uw
vracht, ontvangt u hierover per mail de notificatie. Als de juiste match
uiteindelijk gemaakt is gaat u terug naar de ‘interesse mail’ en klik hier op de
groene link om de vracht definitief te matchen. Deze zal daarna van het
platform verdwijnen. 



Via het tabblad ‘Mijn vrachten’ ziet u op de kaart de door u geplaatste
vrachten (oranje pijltjes). Daarnaast ziet u ook alle beschikbare
transportmiddelen. Deze worden aangegeven door de blauwe vrachtauto’s.
Door op de oranje pijl of vrachtauto te klikken krijgt u meer gedetailleerde
informatie over de betreffende vracht of lege wagen, zie volgende pagina.



Voorbeeld van een openstaande vracht:



Heeft u interesse in een van de lege wagens, klik dan op het vrachtauto
icoon. Een soortgelijke pagina zal vervolgens in beeld komen. Hier staat
gedetailleerder waar en wanneer de auto beschikbaar is en welke dieren en
getransporteerd kunnen worden.

Is dit voor u interessant? Klik dan op ' geïnteresseerd'  om direct met de
transporteur in contact te komen en een mogelijke match te kunnen maken .



In het menu aan de linkerzijde van het scherm heeft u te allen tijden de
mogelijkheid om naar uw persoonlijke profielpagina te gaan. 

Onder Onder het tabblad ‘Mijn Vrachten’ in
het linker menu, vind u een overzicht van al
uw vrachten.

Om weer terug te keren naar de
hoofdpagina, klikt u op ‘Livanta’ links boven
in uw scherm en vervolgens op ‘Site bekijken’ 



Livanta.nl


