Introductie Handleiding CompanyLedger
Wat leuk dat u CompanyLedger wilt bezoeken! Voordat u verder gaat naar het ledger willen we u alvast
een beetje wegwijs maken, vandaar deze korte introductie handleiding.
Stap 1: Maak een account aan
Kies een account naam die u makkelijk kunt onthouden. Houdt er rekening mee dat deze account naam voor
andere mensen op de Blockchain ook zichtbaar is.
Sla uw wachtwoord goed op! We raden u aan uw wachtwoord niet in een bestandje op uw pc op te slaan. Dan
maakt u het eventuele hackers wel erg gemakkelijk. Bij voorkeur print u het wachtwoord uit of slaat u het op een
USB-stick op.
Bij het aanmaken van het account wordt u gevraagd om een kopie van uw paspoort te uploaden. Wij hanteren
namelijk een Know Your Customer principe om de veiligheid van ons platform te waarborgen. Zodra wij uw
identiteit hebben bevestigd, wordt u “ge-whitelist” en mag u handelen op CompanyLedger. Uiteraard gaan wij
zorgvuldig met uw data om, en wordt uw data niet met derden gedeeld of voor commerciële doeleinden
gebruikt.
Stap 2: CompanyLedger Startpagina
Het eerste wat u ziet is een de Startpagina. Hier ziet u een overzicht van alle ondernemingen met een clcvermelding. Zorg er altijd voor dat het slotje rechts bovenin gesloten is!

Stap 3: Naar uw account
Als u rechts bovenin het menu op uw accountnaam
klikt, opent een pull-down menu. Onderaan dit menu
ziet u uw accountnaam met uw persoonlijke avatar.
Iedereen heeft een persoonlijke avatar, die
functioneert als een extra controle. Namelijk, wanneer
u inlogt of wanneer u een overboeking wilt doen zal
uw eigen avatar of die van degene naar wie u
overboekt verschijnen. Verschijnt de verkeerde
avatar? Dan weet u dat er wellicht een typefout is
gemaakt.

Stap 4: Naar het ledger
Als u links bovenin het menu op “Exchange” klikt gaat u naar het ledger.

Stap 5: Overboeken
Als u links bovenin het menu op “Send” klikt gaat u naar
de CompanyLedger transfer pagina.
Voer de Account Name van degene naar wie u certificaten
wilt overmaken in de eerste balk in. Let op dat de juiste
avatar verschijnt!
In de tweede balk “Quantity” voert u het gewenste
overboekingsbedrag in.
Indien gewenst kunt u een tekstbericht toevoegen in
“Memo/Message”.
De fee voor de transfer staat onderaan de pagina.
Klik op “Send” rechts onderin.
Let op: u kunt uw transacties niet ongedaan maken of
corrigeren!

Stap 6: Ontdek meer opties en informatie
Als u links bovenin het meno op de optie “Explore” klikt, opent een nieuw scherm. Hier vindt u verdere informatie
over Blockchain, Assets, Accounts, Witnesses, Committee, Markets en Fee Schedule.

Wijzigingen onder voorbehoud.

