Handleiding scanner

Login

Scan menu

Evenementen

Login met gebruikersnaam en

1. Scannen

Dit is een volledig overzicht van alle

wachtwoord.

2. Zoeken

evenementen voor het ingelogde

3. Synchroniseren

account, inclusief de tickettypes

4. Evenementen

die aan dat specifieke evenement

5. Statistieken

zijn toegevoegd. Deze kunnen

6. Instellingen

individueel aan- of uitgezet worden

7. Account

om scannen wel of niet toe te staan.
(Bijvoorbeeld: Hoofdingang mag

Verlaat je per ongeluk de app? Bij

alleen ‘regular tickets’ scannen en

de S40 toestellen is het gemakkelijk

VIP ingang mag alleen ‘VIP tickets’

om terug te keren naar de Scan

scannen.)

app door de gele knop aan de
zijkant enkele seconden ingedrukt
te houden. De Scan app verschijnt
weer in beeld.
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Synchroniseren

Scannen

Statistieken

In dit scherm kunnen alle barcodes

In dit scherm vindt de belangrijkste

Hier kun je de statistieken zien voor

voor de geselecteerde evenementen

handeling van de app plaats:

de geselecteerde evenementen. Het

lokaal op het toestel gezet worden.

scannen. In dit scherm kun je door

aantal gescande tickets en nog te

Dit is vooral van toepassing op

op de knop ‘scan’ te tikken, beginnen

scannen tickets zijn hier zichtbaar.

situaties waarbij het internet

met het scannen van barcodes. Hier

bijvoorbeeld slecht of geheel

komt een resultaat uit. Dit kunnen

afwezig is. Aangezien de barcodes

de volgende resultaten zijn:

lokaal staan, kan er dan nog steeds

- Ticket correct: Het ticket is correct

gescand worden, aangezien lokaal
de eerste locatie is waar de scanner
kijkt voor een barcode.

bevonden.
- Ticket incorrect: Het ticket is
incorrect bevonden.
- Ticket al gescand: Het ticket is
weliswaar correct, maar is al
gescand.
- Ticket hoort niet bij evenement:
Het gescande ticket hoort niet
bij één van de evenementen die
in het ‘evenementen’ scherm
geselecteerd zijn.
- Ticket hoort niet bij geselecteerde
tickettypes: Het gescande ticket
hoort niet bij één van de tickettypes
die in het ‘evenementen’ scherm
geselecteerd zijn.
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Zoeken

Instellingen

Account

In de zoekfunctie is het mogelijk

Op deze pagina is het mogelijk om

In dit scherm is zichtbaar onder

om naar tickets te zoeken. Door te

verschillende instellingen aan te

welk account is ingelogd. Hier is

zoeken op naam, e-mail of barcode

passen. Het is mogelijk om aan te

het ook mogelijk om het account

is snel in te zien of het ticket al

geven of de flitser standaard aan

uit te loggen. Vanaf het moment

gescand is. Door een regel naar

moet staan bij het scannen, het

dat er uitgelogd wordt, worden de

rechts te slepen, kan je het ticket

cliëntnummer en de locatie van de

scanresultaten eerst nog een laatste

als ‘gescand’ markeren. Sleep je

scanner is aan te passen.

keer gesynchroniseerd naar de

een regel naar links, dan kan je het

live database, zodat er geen data

ticket weer vrijgeven en wordt het

verloren gaat.

gemarkeerd als ‘niet gescand’.
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