INTERCAMBIO LEADSCAN APP
Snelstart handleiding voor standpersoneel

Jouw snelstart handleiding voor Intercambio Leadscan
De exposant waarvoor jij in de stand aan de slag gaat, maakt gebruik van
Intercambio Leadscan van Invitado. Hiermee verzamel jij tijdens de beurs
razendsnel leads met je eigen smartphone. Even de QR-code op de badge van
de bezoeker scannen en klaar! Maar voor het zover is, moet je eerst nog een
paar dingen doen…
STAP 1

De app downloaden
De Intercambio Leadscan app van Invitado is
beschikbaar voor iOS (versie 11.4 en hoger)
en Android (versie 7.1 en hoger).
STAP 2

Inloggen
Je gebruikt de app op licentiebasis. De beheerder
van het Intercambio-account kan in de beheeromgeving een licentie op jouw naam zetten. Om
de app te activeren heb je een inlog-link of een
QR-code nodig. Die kan de beheerder je vanuit het
systeem direct mailen. Als je op de link klikt, wordt
de app vanzelf geopend. Maar je kunt ook de app
openen en vervolgens de QR-code scannen.
STAP 3

Scannen
Je verzamelt leads door de QR-codes op de badges
van bezoekers te scannen. Je opent de scanner
via de middelste button  in de witte balk onder
in de app, of via Scan QR, boven in het menu
rechts boven in de app. Tijdens het scannen kun
je van camera wisselen  (front of back) en je flits
inschakelen . Met het grote kruis sluit je de scanfunctie af .
Zodra de scanner een QR-code herkent, ga je naar
het volgende scherm. Daar kun je - afhankelijk van
de salesvragen die de exposant in de beheeromgeving heeft aangemaakt - informatie toevoegen
aan je gescande lead. Er is in ieder geval altijd een
veld beschikbaar voor vrije invoer .

2

6
1
3

4

De cijfers in de afbeelding corresponderen
met de cijfers in de tekst ernaast.

¡ Je kunt de app testen door met de app de QR-code op https://intercambio.invitado.nl/ te scannen
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STAP 4

Leads bekijken of bewerken
Via de eerste button in de witte balk onder in het scherm en via Leads in het
menu kun je de door jou gescande leads bekijken. Hier kun je ook de aanvullende informatie bewerken of aanvullen. Vergeet niet op Save te drukken!

STAP 5

Leads downloaden
Je kunt jouw gescande leads exporteren via Export leads in het menu, via
de button rechts boven in de app. Je ontvangt vervolgens een e-mail met in
de bijlage de door jou gescande leads in CSV-formaat. Let op: Deze optie
kan door de beheerder van het Intercambio-account uitgeschakeld zijn!

STAP 6

Statistieken
Via de tweede button in de witte balk onder in de app en via Dashboard in
het menu kun je statistieken bekijken. Je ziet hier:
•

Het totaal aantal leads dat tijdens de beurs gescand is

•

Het aantal leads dat namens jouw exposant gescand is

•

Het aantal leads dat jij hebt gescand

In de Top 10 zie je welke exposanten tijdens deze beurs de meeste leads
hebben gescand.

Goed om verder nog te weten…
•

Je kunt de app ook offline gebruiken. Alle informatie wordt lokaal op jouw telefoon opgeslagen
en gesynchroniseerd zodra er weer een internetverbinding beschikbaar is.

•

Sta je op meerdere beurzen tegelijk, schakel dan tussen je scanaccounts (of voeg een account toe)
via Events in het menu dat je rechts boven in de app vindt.

•

De informatie uit deze snelstart handleiding vind je in de app terug in een FAQ. Deze bereik je via het
vraagteken in de witte balk, onder in de app.

Check voor meer tekst en uitleg de FAQ!
Kijk op www.invitado.nl/nl/faq-service bij
Intercambio Leadscan voor standpersoneel.
Wordt je vraag daar niet beantwoord, neem dan
contact op de met organisatie van de beurs.

