Handleiding SpaaS Toegang App
De SpaaS Toegang App is te downloaden via Google Play store en de App store (De
minimale vereiste voor de toegang app op iPhone is de iPhone 4s (en de laatste update die mogelijk
is voor dat type).
Met de SpaaS Toegang app kan een huurder zichzelf toegang verlenen tot de
gereserveerde ruimte. De toegang wordt verleend op basis van een vastgelegde boeking.
Inloggen – boeken – openen - sluiten
• Open de app en voer Gebruikersnaam en Wachtwoord in en klik op Inloggen.
• Kies onder Selecteer bij organisatie: Berg en Dal.
• Selecteer uw boeking. U krijgt toegang 15 minuten voorafgaand aan de starttijd van
de boeking.
•
•
•

•

Het slotscherm wordt getoond, waarbij de huidige status van het slot wordt
weergegeven.
In het slotscherm kan het slot worden geopend of gesloten.
Klik onder de slotstatus op de knop Openen. Dan opent het volgende venster:

Selecteer openingstijd met de keuzes:
• Eenmalig – (5 seconden – kan iemand naar binnen; valt direct daarna in het slot)
• 5 minuten – (gedurende 5 minuten kan iedereen naar binnen)
• 10 minuten – (gedurende 10 minuten kan iedereen naar binnen)
• 15 minuten – (gedurende 15 minuten kan iedereen naar binnen)
Afhankelijk van de ingestelde tijd verandert de slotstatus gedurende die periode in
Open. Staat de Slotstatus op Open en wil je de deur eerder sluiten: klik dan op
sluiten. De status verandert in Gesloten.
Let op! Bij sporthal de Duffelt moet u voor de bewegingssensor van de schuifdeur
staan om de deur te openen.

Menu
Schuif het menu uit vanaf de linkerkant van het scherm of klik in de linkerbovenhoek om het
menu in te zien. In het menu kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
Info
Help

Informatie over de verhuurder en het versienummer van de app
korte uitleg over de hoofdschermen in het menu en over de verschillende
statussen van het slot
Status slot Status van het slot en knoppen om het slot te openen/sluiten.
U kunt het slotscherm openen via het menu of door de Geselecteerde
boeking aan te klikken. Als u een boeking selecteert verschijnt deze onder
Geselecteerde boeking
Boekingen Beschikbare en Toekomstige boekingen van de ingelogde gebruiker
Uitloggen Direct uitloggen uit de app

