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KORTE INTRODUCTIE.
Creator Studio, ook wel bekend als Studio voor de
Makers, is dé planningstool die ons leven een stuk
gemakkelijker maakt. Vanuit Creator Studio plan je
gemakkelijk jouw Facebook én Instagram berichten in.
Eerlijk is eerlijk: wij leven voor Creator Studio. In dit ebook vertellen we je graag meer over de mogelijkheden
van deze planningstool.

We zoomen in op:
Wat Facebook Creator Studio precies is
Facebook functies van Creator Studio
Instagram functies van Creator Studio
Facebook Creator Studio tips
Stappenplan om aan de slag te gaan

Liefs, Sharon

WAT IS CREATOR
STUDIO?

Long story short: Creator Studio is voor ons dé tool om
Facebook bedrijfspagina's en Instagram accounts te beheren.
Het is overzichtelijk, werkt vlug én een bijkomend voordeel: deze
tool is gelanceerd door Facebook zelf. Daardoor heeft het
dezelfde look & feel als iedere andere Facebook functionaliteit.
Wel zo handig én overzichtelijk.
Creator Studio kan als een 'one-stop-shop' gezien worden.
Binnen deze tool is het namelijk mogelijk om je content op een
uitgebreide manier te plannen, monitoren en beheren.
We vertellen je graag meer over de mogelijkheden binnen
Creator Studio.

DE FACEBOOK
FUNCTIES.

Startpagina
Hier zie je een overzicht van verschillende
functies. Zo kan je hier een bericht
plaatsen, zie je je recente en geplande
berichten, kan je de statistieken bekijken
en je inkomsten genereren. Naast het
plaatsen van berichten of stories is het
ook mogelijk om live te gaan.

Vooraf gepubliceerd
Hier zie je je ingeplande berichten staan.
Onder het kopje "vooraf gepubliceerd" zie
je een onderverdeling in video's, live
video's, foto's, links en tekst. Zo heb je een
goed overzicht over je ingeplande
berichten.

Gepubliceerd
Hier zie je de geplaatste berichten staan.
Ook dit kopje is onderverdeeld in video's,
live video's, foto's, links en tekst én
verhalen.

DE FACEBOOK
FUNCTIES.

STATISTIEKEN
Statistieken bestaat uit het algemene
overzicht, de doelgroep,
benchmarking, loyaliteit en retentie.
Hier zie je bijvoorbeeld hoeveel bereik
jouw post heeft, hoeveel minuten er
naar wordt gekeken etc. Ook is het
mogelijk om apart de prestaties te
bekijken van de stories.

DE FACEBOOK
FUNCTIES.

Inbox +
Stroomlijn de betrokkenheid. Stuur
chatberichten naar fans en plaats
opmerkingen bij berichten. Beheer op het
tabblad ‘Inbox +’ de interactie voor al je
pagina’s. Dit geldt alleen voor Facebook
Messenger. Instagram Direct gaat via de
Instagram app en dus niet via Creator
Studio.
Instellingen
Bij de pagina instellingen kun je een
nieuwe pagina aanmaken. Daarnaast is
het mogelijk om personen toe te voegen
aan verschillende pagina's. Bekijk hier ook
de bedrijfspagina en beheer de rollen van
toegevoegde personen.

DE FACEBOOK
FUNCTIES.

Pagina's
Beheer je pagina’s. In Facebook Creator
Studio is er een overzicht van al je
pagina’s, wijzig bestaande rollen of wijs
nieuwe rollen toe. In Facebook Creator
Studio kun je nieuwe pagina’s maken.
Alleen paginabeheerders kunnen
bestaande rollen wijzigen of nieuwe
rollen toewijzen aan anderen.

Inkomsten Genereren
Beheer je mogelijkheden om inkomsten te genereren. Hier vind je in-stream advertenties en
fan abonnementen. Fan abonnementen op Facebook zijn volgers die jouw pagina trouw liken
en commenten. Wanneer zij dit regelmatig doen krijgen deze trouwe volgers de optie om de
badge ‘mega fan’ te krijgen, dit wordt er bedoeld met fan abonnementen. Controleer of je in
aanmerking komt voor in-stream advertenties en fan abonnementen, meld je aan en ga aan
de slag. Wanneer je geld verdient, kun je het tabblad ‘Inkomsten genereren’ gebruiken om je
instellingen voor uitbetalingen te bewerken, afschriften te bekijken en je abonnementen te
promoten.

DE FACEBOOK
FUNCTIES.

Agenda
In de linkerbalk staat rechtsonderin een
knopje die je naar de agenda brengt.
Hierin vind je een overzicht met alle
geplande en gepubliceerde berichten. Zo
krijg je een goed overzicht over je
berichten en is het makkelijk om een
bericht terug te vinden!

Social media marketing
Heb je ondersteuning nodig op het
gebied van social media? Dan ben je bij
ShareOn aan het juiste adres. Wij
ondersteunen je op de door jou
gewenste manier: of je nu het volledige
beheer uit handen wilt geven, behoefte
hebt aan een ‘coach’ of een training.

DE INSTAGRAM
FUNCTIES.

Inhoudsbibliotheek

Doelgroep statistieken

Beheer je inhoud. Bekijk een overzicht van
je video’s, foto’s, carrousels, verhalen en
IGTV- berichten. Gebruik de zoekbalk om
snel inhoud te vinden of de filters om
inhoud te ordenen per berichtstatus of
datum. Wil je liever een gedetailleerde
inhoud van je inhoud én prestaties? Ook
dat is mogelijk! Klik op één item in je lijst
en krijg direct een gedetailleerde
weergave over de prestaties van dit item.

Krijg inzicht in je doelgroep. Door middel
van doelgroep statistieken krijg jij meer
inzicht in jouw volgers en doelgroep. In
deze statistieken vind je onder andere
informatie over het geslacht,
leeftijdscategorie en locatie van je
volgers. Nog interessanter: je krijgt inzicht
in wanneer jouw volgers in de afgelopen
zeven dagen actief zijn geweest op
Instagram. Een mooi handvat, want daar
kun je je op inspelen en rekening mee
houden wanneer je een bericht gaat
plaatsen/inplannen.

Activiteit statistieken
Houd je prestaties bij. Via activiteit statistieken krijg je meer inzicht in de acties die mensen
uitvoeren als ze interactie hebben met je inhoud. Gebruik het gedeelte ‘Activiteit statistieken’
om ook het bereik en het totale aantal weergaven van je content in de afgelopen zeven dagen
bij te houden. Onder het tabblad ‘Activiteit statistieken’ kunnen de prestaties van gepubliceerde
video’s worden bekeken op verschillende niveaus. De statistieken van video’s worden
weergeven op basis van 1-minuut en 3-seconde weergaven en op basis van het totale aantal
minuten dat de video’s zijn afgespeeld. Daarnaast worden statistieken ingeladen over de
betrokkenheid rond de content zoals klikken op het bericht, likes, shares en reacties en groei in
fans over tijd. Onder insights kunnen gebruikers via de overige tabbladen gedetailleerde
inzichten vinden over hun volgers en bereikte personen.

DE INSTAGRAM
FUNCTIES.

Agenda
Wanneer je in de linkerbalk op "agenda"
klikt krijg je een heel duidelijk overzicht
over de geplaatste en ingeplande
berichten op Instagram. Super handig! Je
kunt er voor kiezen om het wekelijkse of
maandelijkse overzicht te bekijken.

DE INSTAGRAM
FUNCTIES.
Inkomsten Genereren
Beheer je mogelijkheden om
inkomsten te genereren. Hier vind je
in-stream advertenties en fan
abonnementen. Fan abonnementen
op Facebook zijn volgers die jouw
pagina trouw liken en commenten.
Wanneer zij dit regelmatig doen
krijgen deze trouwe volgers de optie
om de badge ‘mega fan’ te krijgen,
dit wordt er bedoeld met fan
abonnementen. Controleer of je in
aanmerking komt voor in-stream
advertenties en fan abonnementen,
meld je aan en ga aan de slag.
Wanneer je geld verdient, kun je het
tabblad ‘Inkomsten genereren’
gebruiken om je instellingen voor
uitbetalingen te bewerken,
afschriften te bekijken en je
abonnementen te promoten.

Instagram accounts
Beheer hier je verschillende Instagram
accounts. In dit tabblad binnen
Facebook Creator Studio kun je nieuwe
accounts toevoegen. Bekijk de
toegevoegde accounts of verwijder ze
uit het overzicht.

Tips

CREATOR STUDIO
Nu je klaar bent om aan de slag te gaan met
je eigen Facebook Creator Studio account,
willen we jou nog wat laatste tips geven.

Tip: post testing
Met post testing kan je 4 verschillende versies van een bericht maken.
Deze worden vervolgens allemaal getoond aan segmenten van je publiek
voordat het op je pagina wordt geplaatst. Op basis van de reacties wordt
een winnend bericht geselecteerd en automatisch op je pagina geplaatst.
Deze tool kan je helpen de prestaties van je bericht te optimaliseren en
te begrijpen op welke content je publiek het beste reageert. Zo kan je
weloverwogen beslissingen nemen over toekomstige berichten.

Tip: Creator Studio app
Facebook Creator Studio is niet alleen te gebruiken via een desktop,
maar ook via een app op je telefoon. Zo kun je onderweg berichten
publiceren en plannen, statistieken bekijken, berichtinhoud aanpassen
en je meldingen en chats in de gaten houden!
Let op! Dit geldt alleen voor Facebook pagina's en berichten.

GA METEEN AAN DE
SLAG!

Okay, genoeg informatie. Tijd om met Creator Studio aan de slag te gaan!

Voor je begint zijn er twee dingen waar je rekening mee
moet houden:
Check of je Instagram-account hebt omgezet naar een
bedrijfsprofiel.
Zorg dat je account op Instagram wel gekoppeld is aan je
bedrijfspagina op Facebook.
Wanneer deze twee onderdelen hebt voltooid, krijg je via je
Facebook-account automatisch toegang tot alle tools in
Creator Studio.

Let's get started

BERICHTEN
INPLANNEN.

Stap 1

Ga naar Creator
Studio.

BERICHTEN
INPLANNEN.

Stap 2

Klik linksboven op
'nieuwe maken'.

BERICHTEN
INPLANNEN.

Stap 3

Begin met het invullen van je
bericht!

Let op! Je plant berichten
apart in voor Facebook en
Instagram.

BERICHTEN
INPLANNEN.

Stap 4

Klik rechts onderin om het
bericht te publiceren of
plannen op de tijd en datum
die jij wilt.

BERICHTEN PLANNEN

Facebook phoneview

Zo ziet het er uit op je
telefoon!
Rechts bovenin heb je de
optie om je bericht te
maken.

BERICHTEN PLANNEN

Facebook phoneview

Kies dan het soort bericht
dat je graag wilt plaatsen:
Een video foto, live of
tekst.

BERICHTEN PLANNEN

Facebook phoneview

Voeg nu een foto toe en
type je tekst. Als je bericht
compleet is klik je op
'volgende'.

BERICHTEN PLANNEN

Facebook phoneview

Nu kun je het bericht
publiceren, maar je kan er
ook voor kiezen om hem
te plannen op een andere
dag of tijdstip. Klik dan op
'planning' of 'publiceren'
en je bericht is af!

SAMENGEVAT...

Creator Studio maakt het managen van je Instagram en
Facebook een stuk makkelijker. De statistieken die te vinden
zijn in de Instagram app kun je nu gemakkelijk vinden in
Creator Studio. Al met al is het een perfect hulpmiddel om je
accounts te beheren. Je kunt hierdoor consistent content
plannen en plaatsen via je computer en telefoon.

Bedankt voor het downloaden van de Creator Studio
Handleiding. Nu je alles hebt doorgelezen kan jij aan de
slag met het inplannen van jouw Facebook en Instagram
berichten. Mocht je na het lezen van alle informatie nog
vragen hebben, wij helpen je natuurlijk graag. Neem
contact met ons op!

www.shareon.nl
+31 6 37341262
sharon@shareon.nl

