
Start met scannen
Het high-end scansysteem van Eventgoose, daar zijn we erg trots op. 
Voor kleinere evenementen met lagere bezoekersaantallen bij de 
toegangscontrole (tot 400 per uur) ben je met de Eventgoose Scan App 
prima in staat om zelf, met een smartphone of tablet de 
toegangscontrole uit te voeren.  

De Scan App download je in de App Store (Apple & Android). 
Vervolgens log je in met je Eventgoose account en selecteer je het 
evenement waarvoor je de toegangscontrole wil uitvoeren. De Scan 
App download de database op je mobiel of tablet zodat het scannen 
gewoon door kan gaan als er (even) geen connecHe met het internet is. 
Het scannen gaat vervolgens via de camera van je mobiel of tablet, 
deze herkent automaHsch de QR op een Hcket. Het is zelfs mogelijk om 
met meerdere telefoon of tablets te scannen doordat de Scan App de 
database synchroniseert. 

Op de volgende pagina’s lichten we alle stappen nog even toe en vind je 
(pro) Hps om je toegangscontrole soepel te laten verlopen. 
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Entreemanagement 101
Het is van belang je entree management op orde te hebben dus zorg ook 
dat je de toegangscontrole enkele dagen voor je evenement goed 
voorbereid. Mocht je ergens tegenaan lopen dan heb je nog voldoende Hjd 
om dit op te lossen of om support te vragen. We weten, uit eigen ervaring, 
dat problemen met de toegangscontrole zodra er al mensen voor de deur 
staan erg stressvol en vervelend kan zijn voor zowel bezoeker als 
organisaHe. Met de juiste voorbereiding zorg je voor een soepele doorloop 
van je entree.  

Het kan handig zijn een tweede medewerker in te zeOen als troubleshooter. 
Deze kan bezoekers opvangen waarbij het scannen niet lukt doordat een 
bezoeker bijvoorbeeld zijn Hcket is vergeten. Op deze manier kan de 
scanmedewerker door met het scannen van Hckets zodat er geen 
oponthoud ontstaat bij de entree. De tweede medewerker gebruikt dan een 
tweede mobiel of tablet om de handelingen uit te voeren. Hierover lees je 
meer op pagina 8.  

 
Als je drukte verwacht is het ook mogelijk meerdere 
toegangscontrolepunten in te richten. Je kunt de Scan App op meerdere 
devices (mobiel, tablet & laptop/desktop) downloaden en configureren. 
Wanneer er verbinding is met internet zullen deze met elkaar 
synchroniseren. 2



Toegangscontrole checklist
• Download de Scan App op je scan telefoon of tablet enkele dagen voor het evenement 

• Configureer de scan telefoons of tablets alvast door in te loggen en je event te downloaden.  

• Evenementen zijn vanaf 7 dagen voor showdag te downloaden. De app synchroniseert met de nog lopende 
verkoop zolang er verbinding is met internet.  

• Stuur jezelf een gastenlijst Hcket vanuit de back-end en scan deze als test. Op deze manier heb je het 
volledige scan proces een keer helemaal doorlopen op een rusHg moment. 

• Open een uur voor evenement alvast de Scan App en zorg dat er verbinding is met internet zodat ook de 
laatste verkopen alvast in de database komen te staan.  

• Ga je binnen 7 dagen opnieuw scannen met dezelfde smartphone of tablet, verwijder dan de database na 
afloop van je evenement en laad op Hjd de nieuwe dag binnen. Hierover lees je meer op pagina 10. 
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Scan de QR code met de camera van je mobiel of tablet of ga naar 
www.eventgoose.com/download

Download Eventgoose Scan App
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Stap 1: Scanapp  
openen

Stap 2:  
inloggen met je account

Stap 3:  
Juiste evenement selecteren

Stap 4:  
Druk op download

Stap 5: 
Druk op start met scannen

Stappenplan: scan app configureren

5



Je bent nu klaar om te scannen
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Extra funcGonaliteiten Scan App
Deel twee
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HandmaGg scannen & zoeken
Uit ervaring hebben we geleerd dat het kan voorkomen 
dat het niet lukt om een QR code te scannen door 
bijvoorbeeld een slechte print of verkreukeld papier. 
Daarnaast vergeten bezoekers soms hun Hcket of 
kunnen deze niet meer vinden op hun mobiel wanneer 
ze de Hckets last minute in de rij er nog even bij willen 
pakken.  

Om dit op te lossen is het mogelijk om de QR code 
handmaHg in te voeren. De code vind je onder de QR 
op het Hcket. Je kan de bezoeker of het Hcket ook 
opzoeken met onze zoekfuncHe en vervolgens 
handmaHg scannen door op de ‘Hcket gebruiken’ buOon 
te klikken. 

Pro %p: download de scan so0ware voor je laptop om 
sneller te kunnen zoeken wanneer je drukte verwacht. Ga 
op een laptop naar www.eventgoose.com/downloads om 
de so0ware te downloaden.

Zoekscherm: 
Je komt hier door in het scan scherm 

rechtsboven op het zoek icoon te 
drukken

QR code invoeren: 
Je komt hier door in het scan scherm 

onderin het menu op handmaHg 
scannen te drukken 8
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StaGsGeken
In de scan staHsHeken kan je de verloop van je 
toegangscontrole volgen. De staHsHeken benader je via 
het menu onderin de app. 

Pro %p: download de scan so0ware voor je laptop om de 
scansta%s%eken vanuit het produc%ekantoor te volgen. Ga 
op je laptop naar www.eventgoose.com/downloads om de 
so0ware te downloaden.
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Stap 1: 
Navigeer naar instellingen

Stap 2:  
Verwijder database

Database verwijderen
Als je de Scan App gebruikt voor evenementen die op 
verschillende dagen kort achter elkaar plaatsvinden, kan 
het voorkomen dat een device door slechte verbinding 
de nieuwe database niet goed download. Hierdoor lukt 
het niet om te scannen omdat je device met de 
verkeerde database communiceert. Het kan in dit geval 
handig zijn om de database van de scan telefoon of 
tablet te verwijderen. Dit doe je in het instellingen 
menu van de Scan App. 

Wanneer je dit hebt gedaan kun je opnieuw inloggen en 
het juiste evenement downloaden op je mobiel of 
tablet.
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Controlleur toevoegen
In de back-end van Eventgoose kun je controleurs 
toevoegen aan je organisaHe. Met een controleur 
account kan een persoon inloggen in de Scan App om 
de toegangscontrole uit te voeren.  

Het uitnodigen van een controleur voor je team doe je 
in je organisaHe instellingen.  

1. Ga naar: hOps://app.eventgoose.com/organisaHons 

2. Klik op ‘organisaHe aanpassen’ 

3. Navigeer naar ‘team’ en klik op ‘uitnodigen’ 

4. Voer de data van de controleur in, selecteer 
controleur als rol en klik op uitnodigen 

5. Er wordt nu een uitnodigingsmail verstuurd naar de 
controleur waarmee deze een account kan aanmaken. 
Met dit account kan de controleur inloggen in de Scan 
App.   
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