
YSOB Features & FAQ’s
In deze PDF kun je alle YSOB features vinden.
En kun je een lijst van meest gestelde vragen vinden. Heb je vragen die niet beantwoord
zijn? Stuur dan een mail naar info@maartjekoper.nl

Website
Webshop
E-mail marketing
Online learning platform
Other Functionalities.

Website

Hosting // Domain name // SSL certificate // email address // Backups and Updates //
WordPress // Elementor Page Builder // Instant Images (More than 2 million royalty-free
photos for free) // Online Forms and Reviews // GDPR // SEO // Google Analytics // Social
Media Links // Choice of 5 templates // 8 pages decorated // Security (Firewall and Malware
scanner)

Webshop

WebShop installation (WooCommerce) // Online Payments // WooCommerce Subscriptions
for direct debits // Installation Mollie for receiving online payments // Send digital invoices //
Export files for accounting package

E-mail marketing

Email marketing (newsletters, funnels, automations, etc) // CRM (all customer information in
1 place) // Integration with the Online Learning Platform // Webshop and Forms // Send
emails (Fair Use Policy 100,000 emails per month)

Online learning platform

LMS (learning management system) // Create Courses // Generate Revenue // Sell
Memberships // and much more

Online Community

Member profiles // social groups // Forum Discussions // Member Dashboard // Member
Connections // Private Messaging // Group Messaging // Notifications // and more

Other Functionalities.

Events Tickets & Calendar // Online Appointments (Bookings) // Customer Service Tool
(helpdesk tickets) // Technical support via email, response within 48 hours. // Our own Online



Learning Platform with instructional videos about Marketing, Coaching, and Technology //
Frequently Asked Questions

FAQ

1. Kan ik een bestaande site ook overzetten?

Nee, dit is helaas niet mogelijk, maar jij kunt jouw teksten en content pakken en zelf stap
voor stap verhuizen. Deze acties zou je ook uit moeten voeren als je je site opnieuw zou
moeten bouwen.
Als je besluit te stoppen met YSOB, krijg je ook de kans om al je bestaande content over te
zetten. Hierbij bieden we een migratie service aan.

2. Er staat dat YSOB vooral een Community platform gaat worden en voor en door de
Community gedragen wordt. Wat betekent dit?

Met YSOB willen we Missie ondernemers faciliteren maar we willen met het bedrijf zelf ook
een wezenlijk verschil maken. Daarom gaan we dit bedrijf op een totaal nieuwe manier
inrichten.
Het bedrijf gaat als het ware “van zichzelf” worden. Vanuit spiritueel oogpunt is
eigenaarschap en eigendom heel raar. Alles is immers van de ene Bron. Alles komt uit de
Bron en stroomt terug in die Bron. Dit bedrijf heeft een eigen Bron en mensen verbinden zich
aan de Bron.
We zullen later uitleggen hoe dit precies werkt.
Daarnaast willen we de overwinst terug investeren in de community. We willen klanten die
mooie ideeën hebben en initiatieven willen starten helpen om deze tot leven te laten komen.
Hoe we dat gaan doen, gaan we ook later delen.
Stap voor stap zal onze grotere visie voor dit bedrijf tot leven gaan komen.

Heb je andere vragen? Mail gerust naar info@maartjekoper.nl


