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1. Zo krijg je toegang tot Husky 

Husky is een webapplicatie. Het enige wat je nodig hebt, is een browser en een internetconnectie. Husky werkt 

niet enkel op een desktopcomputer en laptop, maar ook op een tablet. 

Ofwel start je een eigen account op, ofwel neem je deel aan een account die een collega heeft opgezet. Tijdens 

dat registratieproces mocht je zelf een wachtwoord instellen. 

De volgende keer log je in op https://app.huskymarketingplanner.com met je e-mailadres en je zelfgekozen 

wachtwoord. 

Gebruik je e-mailadres en een wachtwoord. Ben je dat wachtwoord inmiddels vergeten, dan kan je een nieuw 

wachtwoord aanmaken. Er wordt eerst een mailtje naar je e-mailadres gestuurd. Krijg je die mail niet, of heb je 

geen toegang meer tot die mailbox, dan kan je contact opnemen met de helpdesk van Husky, via 

support@huskymarketingplanner.com. 
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2. Zo zet je een marketingplan op 

In je account zit minstens één plan: een sample plan (volledig ingevuld marketingplan) bij het opstarten van de 

free trial. Dat geeft je al een idee hoe een marketingplan in Husky wordt opgebouwd. Je hoeft je echter niet te 

beperken tot het bekijken van het sample plan. Integendeel: ga lekker zelf aan de slag met je eigen 

marketingplan. Dat doe je door te klikken op de banner 'Maak nieuw plan aan'.  

 

Let op: werd je uitgenodigd door een collega, dan zijn er misschien al één of meerdere eigen bedrijfsplannen beschikbaar 
en werd het Sample plan reeds verwijderd. Enkel beheerders van een account kunnen plannen aanmaken, archiveren en 
verwijderen. 

Misschien heb je in jouw organisatie genoeg aan één plan, of misschien wil je meerdere plannen opzetten 

(bijvoorbeeld voor verschillende merken, business units of landen). Ieder plan kan dan specifieke projecten, 

deelnemers, munteenheid of zelfs boekjaar hebben. 
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3. Zo maak je een overzichtelijke projectstructuur 

Een marketingplan is een verzameling marketingprojecten. Dat betekent dat alle data aan één of meerdere 

marketingprojecten hangen. Het opzetten van een duidelijke en overzichtelijke projectstructuur is dan ook 

essentieel om goed te kunnen werken met Husky. 

  

In Husky maak je best eerst alle lopende marketingprojecten aan, die je netjes kunt groeperen per type project 

(bv. in de groep 'Online marketing' steken de projecten 'Website', 'Social media' en 'E-newsletter'). Handig toch, 

zo'n overzicht op de lopende projecten? 

Tip: start de groepnaam met een cijfer om de groepen in de volgorde te plaatsen die jij wil. Zo niet, staan ze 
gewoon alfabetisch opgelijst. 

Is je projectstructuur klaar? Dan kan je nu binnen elk project zowel taken, communicatieplanning, budget, 

resultaten, notities, discussies en documenten opzetten. Dat is veel overzichtelijker dan ze te versnipperen 

over talloze Excels, Word-files, PPT-presentaties, lijstjes, apps of mails.  
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4. Zo gebruik je de navigatie 

Binnen een marketingplan in Husky zie je de tabs Taken, Communicatie, Budget, Resultaten en Notities twee 

keer. Klik even op een willekeurig project uit de module 'Projecten' om de afbeelding hieronder te zien: 

• Het verticale menu (donkere achtergrond, links) geeft je de geconsolideerde lijst van alle taken, 

communicatie, budget, resultaten en notities in een marketingplan. Dit is de plaats in Husky waar 

je overzicht krijgt in je marketingdata. Bijvoorbeeld: hoeveel openstaande taken heb ik nog, wat 

communiceren we deze week, hoeveel budget hebben we al verbruikt of wat waren de resultaten van de 

laatste maand? 

• Het horizontale menu (onder de projectnaam) geeft je de lijst van alle taken, communicatie, budget, 

resultaten en notities binnen een specifiek project. Dankzij deze navigatie kan je aan een project werken 

zonder verstrooiing van data uit andere projecten. Dit is de plaats in Husky waar je inzicht krijgt in je 

marketingdata. 
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5. Zo onderscheid je taken en communicatie 

Een klassieke marketingplanning in Excel maakt geen onderscheid tussen taken (wat moeten we doen?) 

en communicatie (wat communiceren we wanneer)? Husky doet dat wel. 

Voorbeeld: alle to-do's (taken) binnen het project E-nieuwsbrief (tekst schrijven, foto's verzamelen, 

goedkeuring vragen, ...) worden als een checklist met Taken getoond, terwijl alle geplande communicatie 

(datum van het versturen van de e-nieuwsbrief) bij Communicatie op een kalenderview (jaar, 4 weken of deze 

week) verschijnt.   
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Het voordeel van deze opsplitsing: 

• je krijgt meer grip en overzicht op je taken 

• de communicatiekalender beperkt zich tot de belangrijkste milestones op vlak van communicatie 

(aantrekkelijk en overzichtelijk) 

Wil je toch graag je taken zien staan in de communicatiekalender? Dat kan. Klik dan rechtsboven op 'Filters' in 

de module 'Communicatie' en kies onderaan de pop-up voor 'Toon mijn taken' of 'Toon alle taken’. 
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6. Zo beheer je taken 

Marketeers hebben de leukste job ter wereld, omdat ze zo afwisselend is. Elke dag verschillende uitdagingen en 

diverse projecten met andere invalshoeken. Maar ... in die diversiteit schuilt ook het gevaar dat het takenbeheer 

zich tegen je richt. Geen overzicht en inzicht in de taken geeft stress en kan op langere termijn tot burn-out 

leiden. Husky helpt je hierbij op een dubbele manier. 

Enerzijds kan je je taken inplannen en verrijken met prioriteit, een status, extra info, een beheerder,  een 

herinnering (alert), een discussie en een bijlage of bestand toevoegen. Je takenoverzicht is het snelst te zien 

vanaf de tab 'Taken' in het linkse navigatiemenu. Die toont standaard jouw taken. Gebruik de filter om ook de 

taken van collega's te zien. Klik op een taak om ze te wijzigen of te verrijken met data. De datum, de prioriteit en 

de status kan je vanaf dit scherm wijzigen met één muisklik. Een taak afvinken doe je links van de 

taakomschrijving waardoor ze naar het archief verdwijnt. 

  

Anderzijds link je in Husky elke taak ook meteen aan het juiste project. Zo kan je vanuit de projectview de 

selectie van openstaande en afgewerkte taken snel bekijken en beheren. Dit is de uitgelezen plaats om de 

projecttaken in een meeting te bespreken of om een takenchecklist of -template aan te maken (bv. bij 

terugkerende events).  
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7. Zo zet je een communicatiekalender op 

Husky kan jouw klassieke marketing- of communicatieplanning in Excel perfect reproduceren. De bonus? 

Dankzij de digitale interface achter Husky's communicatiekalender kan je met één muisklik: 

• Kanalen toevoegen aan je kalender (bijvoorbeeld binnen het project Social Media voeg je de kanalen 

Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram en YouTube toe) 

• Momenten toevoegen aan elk kanaal (bijvoorbeeld alle Facebook-posts of -ads inplannen in de 

toekomst) 

  

Omdat je dit in Husky samen met je collega's samen en op één centraal digitaal platform kunt doen is onze 

communicatiekalender veel handiger dan een Excel-planning. 
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8. Zo verrijk je de communicatiekalender 

Ken je de twee belangrijkste nadelen van een klassieke marketing- of communicatieplanning in Excel? Eén: ze 

wordt onvoldoende up-to-date gehouden. Twee: ze bevat te weinig praktische informatie over de gekozen 

kanalen en momenten. 

Omdat Husky de dagelijkse marketingplanner van jou en je collega's wordt, zijn deze beide nadelen verleden 

tijd. In de vorige e-mail toonde ik je al hoe snel en gemakkelijk je kanalen en momenten toevoegt. Dat zorgt voor 

een up-to-date planning. Vandaag toon ik je hoe je elk kanaal en elk moment kunt verrijken met marketingdata. 

Klik even op de naam van een kanaal. Dan schuift er rechts van het scherm een venster open. Je kunt dit kanaal 

nu verrijken met: 

• extra informatie (info) 

• nieuwe momenten die ingepland worden 

• taken die rechtstreeks gekoppeld worden aan dit kanaal 

• discussies over dit kanaal met één of meerdere collega's 

• bijlages of links naar bestanden 

• extra deelnemers (bv. jij en collega x beheren dit kanaal) 

• tags (hierover volgt later nog uitleg) 

Tot slot zie je in het zijscherm ook een logboek met alle acties die door jou of een collega werden uitgevoerd 

binnen dit kanaal.  

  

Klik nu even op de naam van een moment. Dan schuift er rechts van het scherm weer een venster open. Je kunt 

dit moment nu verrijken met: 

• extra informatie (info) 

• taken die rechtstreeks gekoppeld worden aan dit moment 

• discussies over dit moment met één of meerdere collega's 

• bijlages of links naar bestanden 
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• een e-mail alert of herinnering  

• een kopie van dit moment (extra context) in een ander kanaal (in een ander project) 

• een budget dat rechtstreeks toegewezen wordt aan dit moment  

• extra deelnemers (bv. jij en collega x beheren dit moment) 

• een status 

• tags (hierover volgt later nog uitleg) 

  

Voor deze verrijking van de communicatiekalender beslis jij of je team hoe ver je wilt gaan in de detaillering. 

Weet wel: hoe meer data de communicatiekalender bevat, hoe beter je nadien kunt filteren en hoe 

professioneler je rapporten worden.  
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9. Zo filter je de communicatiekalender 

Communicatiekalenders bevatten vaak heel veel projecten, kanalen en momenten. Dat kan voor ruis zorgen 

wanneer je slechts een deel van die informatie wil zien. In Husky kan je de communicatiekalender (in zowel de 

verticale als horizontale navigatie) filteren zodat je enkel datgene ziet wat voor jou op dat moment relevant is. 

Het onderstaande voorbeeld filtert enkel mijn kanalen en momenten in de projectgroep 'Events' met de tag 

'Booth'. 

  

Als extra aanpassing van de weergave van de kalender kan je opteren om alle kanalen zonder momenten te 

verbergen (toont enkel de geplande communicatie), om de projecten samen te voegen voor een snel overzicht 

of om ook je taken op de kalender zichtbaar te maken. 
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10. Zo switch je tussen een week-, 4 weken- en jaarkalender 

Een klassiek communicatieplanning in Excel heeft het nadeel dat je moeilijk kunt in- of uitzoomen. Misschien 

heb jij wel het liefst (als standaardview) een zicht op de communicatie van deze week, terwijl je af en toe een 

blik op de volgende week wil werpen of soms een jaaroverzicht qua communicatie wil hebben. In Husky zijn 

deze 3 mogelijke views met één muisklik bereikbaar. Op die manier houd je greep op je kalender, motiveert het 

je om ze continu up-to-date te houden en kan je dankzij de filteroptie de kalender nog fijner afstellen. 
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11. Zo stel je alerts op taken en momenten in 

Als marketeer wil je af en toe herinnerd worden aan het feit dat een bepaalde type communicatie (een moment) 

op korte termijn op de agenda staat. In Husky kan dat op niveau van elke individuele taak of moment ingesteld 

worden. Je krijgt dan via e-mail een alert op het ingestelde tijdstip dat je taak of je communicatiemoment  er 

aan komt. Het resultaat? Geen verrassingen of stress meer dat een belangrijke taak of moment plots voor je 

neus staat. 
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12. Zo exporteer je de communicatiekalender 

Husky is een uitgesproken digitale tool. Maar dat sluit niet uit dat je als marketeer je communicatiekalender af 

en toe eens op papier voor je neus wil zien liggen. Wel: dat kan. Gebruik hier eenvoudigweg de print-functie van 

je browser voor. Stel in het printscherm een liggend formaat in en pas de schaal (in het voorbeeld hieronder is 

dat 85%) van je export in. Je kiest nu voor afprinten of voor het wegschrijven naar een PDF, in het geval je de 

kalender naar iemand wil doormailen. 
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13. Zo maak je snel een nieuwe taak, project of kanaal aan 

Stel: je werkt volop in een bepaald project maar hebt plotseling een idee voor een nieuw project, een nieuwe 

taak binnen een ander project of een nieuw kanaal in een andere communicatieplanning. Verlaat dan niet het 

scherm waar je nu op werkt. 

Zelfs wanneer je volop aan het werken bent in een projectmodus is het mogelijk om met één klik een taak, 

project of kanaal aan te maken die niet behoort tot het project waar je op dat moment in werkt. Je kan dit 

simpelweg doen door te klikken op het + teken naast een van de drie items in de linkerkolom. Dit wordt 

gegarandeerd een veel gebruikte feature in de toekomst. 
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14. Zo wijs je een budget toe 

In de praktijk vind je budgetoverzichten meestal in aparte Excel-files. Dat kan je voortaan in Husky doen en 

direct aan het juiste project toewijzen. Zo heb je als marketeer op elk moment van het jaar een perfect 

overzicht van de status van je marketingbudget. Een budget toewijzen kan je in Husky op verschillende 

manieren doen. Ik toon je hieronder even de gemakkelijkste en meest gebruikte. 

  

Doe dat nu voor elk project. In de module 'Budget' in de linkse navigatiekolom zal Husky dan alle 

projectbudgetten samentellen en heb je jouw totale marketingbudget. 
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15. Zo voeg je kosten en facturen toe 

Budgetbeheer is meer dan (project)budgetten toewijzen. Je dient per toegewezen marketingbudget ook de 

kosten en facturen bij te houden. In Husky zijn die heel eenvoudig en snel toe te voegen vanuit het projectmenu. 

Per kostenpost kan je -optioneel - extra info toevoegen, specifieke taken toewijzen, discussies met collega's 

opstarten of bestanden (zoals facturen) toevoegen. 
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16. Zo exporteer je het budget 

Husky is een perfecte verzamelplaats voor al je budgetten, kosten en facturen. Het biedt je een instant 

overzicht over je budgetdata. Wil je echter berekeningen maken op basis van de ingevoerde data? Dan 

exporteer je de ingevoerde budgetcijfers vanuit Husky direct naar Excel via de button 'Exporteren'. 
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17. Zo gebruik je tags 

Tags zijn als 'etiketjes' die je op items in je planning kleeft. Wanneer je een uitgebreide lijst projecten of 

communicatie wil filteren, dan zijn tags een filteroptie. Misschien wil je bepaalde momenten in je 

communicatiekalender wel toewijzen aan specifieke doelgroepen (bv. mannen, vrouwen 50+, senioren, ...). Of 

wil je - zoals in het voorbeeld hieronder - in de grote lijst met events aanduiden of je aanwezig bent met een 

stand, of je er enkel gaat netwerken of er gewoonweg niet aan deelneemt. 

Opgelet: de tag manager is enkel te beheren door de beheerders van je account. Dat doen we om een 
wildgroei aan tags te vermijden. Ben je later toegevoegd aan een plan: vraag je administrator om tags en 
taggroepen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. 
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18. Zo voeg je KPI’s en resultaten toe 

Naast het deftig bijhouden en rapporteren van budgetten, krijgen steeds meer marketeers ook de vraag : "Maar 

wat heeft dit nu allemaal opgebracht?". Vandaar is het verstandig om bij aanvang van een project onmiddellijk 

de KPI's vast te leggen.  

Een KPI-dashboard stuurt niet alleen aan op meetbare marketing, ze is meteen ook een fantastische manier om 

je management te rapporteren over de resultaten van je marketingacties. En het bespaart je best veel tijd die je 

anders aan Excel-rapportering zou besteden. 

Veelvoorkomende KPI's in marketingplanning zijn website bezoekers (algemeen en op specifieke pagina's), 

SEO-rankings, lead generation scores en social media fans en -betrokkenheid). Die zijn allemaal perfect bij te 

houden in Husky. 
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19. Zo gebruik je de notities 

Je herkent ongetwijfeld de situatie. Om 10u heb je een meeting met de afdeling om een 'stavaza' te houden 

over een bepaald project. Op de kick-off meeting moest jij de notities bijhouden en verdelen. Je hebt wel 

degelijk een Word-file gemaakt en rondgestuurd, maar kan niet onmiddellijk de file terugvinden en om de een 

of andere reden is die e-mail ook verdwenen uit je mailbox. 

Onder de tab Notities is het mogelijk om alle projectinformatie weg te schrijven in een typisch Word-format. Je 

kan hier bijvoorbeeld tijdens de marketingmeeting alle notities bijhouden, diezelfde notities presenteren bij de 

volgende meeting, maar ook direct uit dit document bepaalde taken gaan toewijzen, discussies voeren of 

bestanden bewaren. Zo, dit zal ook weer wat meer rust brengen. 
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20. Zo maak je een projectrapport 

Een bijzondere kracht van Husky ligt in de rapportering naar collega's, management of externe stakeholders. 

Die eisen vaak van marketeers dat ze beter en frequenter rapporteren over lopende projecten. Wil je dat 

waarmaken als marketeer, verlies je niet zelden uren aan het maken van specifieke rapportage. 

Met Husky kan je - met één muisklik - een projectrapport exporteren naar PDF. Dat kan je dan mailen naar 

diegene die projectinfo of een projectrapport nodig heeft. Een projectrapport bevat (in één PDF) een overzicht 

van alle openstaande en afgewerkte taken, de jaarplanning qua communicatie, de budgetstatus, de 

(tussentijdse) resultaten en alle notities binnen het project. Je krijgt de keuze om alle data te exporteren of je 

tot een selectie te beperken. 

Laad bij de planinstellingen ook je logo op, zodat al je rapporten het bedrijfslogo tonen. 
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21. Zo bespaar je tijd met templates 

Regelmatig terugkerende projecten (bijvoorbeeld een event of een beurs) hoef je niet steeds opnieuw 'from 

scratch' aan te maken in Husky. Door een project te kopiëren (klik op de 3 verticale bolletjes in de projectlijn) 

kan je een exacte kopie van je project klaarzetten (inclusief alle taken, communicatie, budget, KPI's én notities). 

Handig toch?  

Wanneer een kopie gemaakt wordt van de template, heb je de optie om enkel het raamwerk van communicatie 

en taken over te nemen zodat je zelf data kan invullen. Er is ook de mogelijkheid om een exacte kopie aan te 

maken van een project, kortom inclusief datums van communicatiemomenten. 

 

 

 30



22. Zo voeg je collega's, management en externen toe 

Husky is een tool voor marketingteams. Zonde dus om alleen in je account te werken. Nodig daarom 

marketingcollega's, je management en/of externe stakeholders uit om samen in je marketingplan te werken. 

Husky laat dat toe op 2 niveaus:  

• Mensen die je toevoegt op niveau van het volledige plan als lezer (kunnen alle informatie bekijken én 

discussies meemaken) of als bewerker (kunnen alle handelingen binnen een plan uitvoeren). 

• Mensen (zoals een freelancer, een marketingbureau, een stagiair of een jobstudent) die je toevoegt op 
niveau van één of meerdere projecten als lezer (kunnen alle projectinformatie bekijken én discussies 

meemaken, maar zien geen budgetinformatie) of als bewerker (kunnen alle handelingen binnen een 

project uitvoeren, maar zien geen budgetinformatie). 

Je kan ongelimiteerd planlezers, projectlezers en projectbewerkers toevoegen zonder meerkost. Alleen 

personen die op plan- en account-niveau aanpassingen kunnen doen, zijn betalend. 
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23. Zo start je een nieuwe discussie 

Wil je collega's iets vertellen of vragen over een specifieke taak, kanaal, communicatiemoment, kost, resultaat 

of notitie, dan kan je er een discussie over starten. Het grote voordeel van een discussie in Husky is dat je 

meteen in de juiste context opmerkingen geeft, en dat de historiek ervan behouden blijft. Minder relevante 

informatie blijft zo in de mailbox hangen. 

Hoe doe je dit in Husky? Als je de sidebar van een item opent, vind je telkens het tabblad Discussies. Iedereen 

(ook wie enkel leesrechten heeft) kan een nieuwe discussie starten. Een discussie blijft open tot iemand ze 

afrondt. Open discussies worden aangeduid met een tekstballonnetje en een rode stip. 

Ook belangrijk om te weten: alle discussies zijn openbaar. Dus ook al krijg je er geen notificatie over, mocht je 

toch te maken krijgen met een item waar er discussies aan hangen, dan kan je toch de historiek van de 

discussies overlopen. 

Notificaties 

Na het toevoegen van een discussie krijgt iedereen een notificatie, zowel in de app als via e-mail, met de 

uitnodiging om er opmerkingen over te geven. 

Iedereen? Als je niemand vernoemt, wordt het gestuurd naar iedereen die toegang heeft tot het project, dus 

naar de leden van het plan, maar ook naar de extra projectleden. Wil je bijvoorbeeld de discussie beperken tot 

slechts enkele personen, dan typ je eerst @ en dan verschijnen de mogelijke namen. Dan krijg je zoiets als 

@beckysomers. Die 'nicknames' worden trouwens automatisch gevormd, maar kan je personaliseren bij je 

profielinstellingen. 

Als iemand dan een opmerking geeft over de discussie wordt het gestuurd naar iedereen die al op de hoogte 

was van de discussie. Stel dat je nog iemand extra vernoemt, dan zal die ook een notificatie krijgen over de 

discussie. 
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24. Zo wijzig je de profielinstellingen 

Goede profielinstellingen zijn een leuke basis voor professioneel gebruik van Husky. Klik rechtsboven even op 

je naam en kies vervolgens voor 'Mijn Profiel'. In het hoofdscherm 'Mijn info' vind je de velden waar je je naam, 

je taalinstellingen, je e-mail en je wachtwoord kan wijzigen. Maar het is ook de plaats waar je een foto of avatar 

van jezelf toevoegt, dat is leuker werken dan de standaard instellingen die de eerste letter van je voornaam en 

naam gebruikt voor je avatar. 

Bij bedrijfsinfo verander je de bedrijfsinformatie. Bij e-mail voorkeuren kan je bepalen wanneer je een 

notificatie of e-mail alert krijgt: telkens iemand een taak aan je geeft, telkens iemand een discussie opstart en/of 

telkens wij een product update (nieuwe features) uitvoeren.  
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25. Zo wijzig je de planinstellingen 

Standaard staat de muntinstelling op euro en de start van het boekjaar op januari (belangrijk voor de 

budgetplanning). Maar misschien is dat in jouw bedrijf wel anders. Dat verander je in de planinstellingen. Het is 

ook de plaats waar je de naam van je plan kunt wijzigen. 

 

 

 36



26. Zo archiveer en verwijder je projecten 

Het projectoverzicht houd je best ... overzichtelijk. Dat betekent dat afgelopen projecten best gearchiveerd 

worden. Maar ook dat verkeerd opgezette of niet-meer-nodige projecten ook best verwijderd worden. Beide 

functies vind je rechts op de projectlijn in het projectoverzicht achter de 3 verticale bolletjes. 

Een project verwijderen betekent dat alle informatie definitief verwijderd wordt. Denk dus twee keer na voor je 

deze actie uitvoert. Een project archiveren betekent dat alle projectinfo behouden blijft, maar dat het 

verplaatst wordt naar het archief. Je kunt het dan op elk moment terug bekijken, je kunt nog steeds 

aanvullingen of correcties doen vanuit het archief, je kan het terug activeren of je kan het kopiëren als je de 

projectinfo terug wil klaarzetten in een nieuw project. Het archief vind je onder 'Filters' in het projectoverzicht. 
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27. Zo kijk je over alle marketingplannen heen 

Ben je actief in meerdere plannen, dan kan het handig zijn om het globale overzicht te bekijken: welke taken heb 

ik open staan over alle plannen heen of welke communicatie staat er op de planning over alle plannen heen? Dat 

overzicht kan je krijgen in Husky door op het planoverzicht (dat bereik je door te klikken op het Husky-logo 

links bovenaan) te klikken en naast de optie 'Alle plannen' te kiezen voor 'Alle communicatie' of 'Mijn taken'. 

Alle communicatie zet de communicatiekalenders van alle plannen waarin je werkt onder elkaar in één 

overzicht. Dankzij de filteroptie kan je de kalender verfijnen. 

Mijn taken toont al jouw taken van alle plannen waarin je werkt. Ook hier kan je filteren om het takenoverzicht 

helemaal naar je hand te zetten. 
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28. Zo zoek je in een marketingplan 

Een belangrijk voordeel aan een digitale applicatie als Husky is de uitgebreide mogelijkheid om de zoeken in de 

veelheid aan marketingdata die je hebt opgebouwd. Husky heeft een zoekveld (bovenaan in de navigatiebalk) 

die de opdracht geeft om een woord of woordcombinatie op te zoeken in alle modules waar marketingdata in 

steekt. Zoek je naar een factuur van leverancier X, naar een campagne waar doelgroep Y in voorkomt of naar 

een discussie over item Z? Gebruik dan het zoekveld. 
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29. Zo gebruik je het dashboard 

Wil je snel een overzicht over jouw taken, over de communicatiemomenten van deze week, over de projecten 

waar je het laatst aan werkte of heb je graag zicht op wie van je collega's recent in Husky heeft gewerkt? Dan is 

het dashboard de ideale plaats om snel deze informatie op te halen.  
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30. Zo maak je een strategisch marketingplan 

Een marketeer besteedt wellicht 95% van zijn/haar tijd aan operationele marketing. Maar ... marketing is meer 

dan alleen maar een uitvoerende functie. Op welbepaalde momenten is het tijd om strategisch te denken, om je 

strategie voor pakweg het volgende jaar neer te schrijven of om rond bepaalde items sluitende processen of 

strategieën te bepalen. Deze strategische informatie beheer je in de module 'Strategie' van Husky. Je bouwt er à 

la carte een strategisch plan op via secties (mappen) en onderwerpen. Een strategisch onderwerp is op dezelfde 

manier opgebouwd als de notities in de projecten. Je kan er dus alle soorten informatie in neerschrijven en je 

kunt er taken, discussies en bijlages aan toevoegen. Tot slot kan je in één beweging je volledig strategisch plan 

exporteren naar PDF. 
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31. Zo archiveer of verwijder je een plan 

Ben jij een marketeer die meerdere marketingplannen moet managen? Dan vermarkt je wellicht verschillende 

bedrijven, business units of merken. Het kan dan gebeuren dat een marketingplan is afgewerkt en mag 

gearchiveerd worden. Of misschien is het wel fout aangemaakt en moet het verwijderd worden. Een 

marketingplan archiveren of verwijderen kan je vanaf 2 plaatsen in Husky doen: in het betrokken 

marketingplan of op de overzichtspagina met alle plannen. Enkel beheerders van een account kunnen dit. 
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