Roparun iDeal QR
Roparunteams hebben nu de optie om eigen QR codes te maken. Dit kan een QR code zijn
voor het team, maar ook een QR code voor een specifieke deelnemer binnen het team. In
deze handleiding zullen we beide varianten uitlichten en stap voor stap doornemen. Aan het
einde ook nog een overzicht met mogelijke vragen m.b.t. iDeal QR.
Ik wil een QR code aanmaken voor mijn team
Log in op het Roparun teamportaal. Hier zie je de overzichtspagina van jouw team met alle
teaminfo. Hier is ook de optie te vinden om een TEAM QR CODE aan te maken. Deze code
kan gebruikt worden om donaties binnen te halen die gekoppeld worden aan het hele team.
De QR code voor teamleden behandelen we hierna.

Afbeelding 1. De volledige teampagina in het teamportaal, met in het groen de optie voor de QR Code

Op dit moment zie je dat de QR code een grijs vlak is met een rode streep. Dit komt omdat
we de QR code nog moeten aanmaken. In de volgende stap nemen we de opties door om de
QR code naar wens te gebruiken.

Zoals je kan zien zijn er een aantal opties in te vullen bij het aanmaken van de QR code:
-

-

Bedrag
o Dit bedrag zal standaard op €5 staan, maar kan aangepast worden naar wens
van het team.
De knop “Donateur kan het bedrag aanpassen”
o Als deze knop aan staat, kan de donateur die de code scant of ontvangt het
bedrag nog naar eigen wens aanpassen
o Als deze knop uit staat, kan de donateur het bedrag niet meer zelf aanpassen
en zal het gekozen bedrag van het team de enige optie zijn.

Als deze gegevens naar wens zijn ingevuld kan je de knop “Maak QR code aan” gebruiken.

Afbeelding 2. Een close up met de opties gemarkeerd

Als je op de knop geklikt hebt zul je het volgende in beeld zien:

Afbeelding 3. De QR code is aangemaakt

Zoals je kan zien is de QR code nu aan gemaakt. De afbeelding van de code is op te slaan als
afbeelding voor bijvoorbeeld posters, flyers of spandoeken. Hou bij het drukken van
spandoeken of posters wel in de gaten dat een QR code voor één Roparunjaar geldig is.
Daaronder staat de QR code in link vorm. Deze link is te gebruiken via bijvoorbeeld
WhatsApp of Social Media.

Ik wil een QR code aanmaken voor een teamlid
Naast de QR code voor het hele team is er ook een optie om een QR code voor een specifiek
teamlid aan te maken. Deze donaties komen dus binnen op jouw naam.
Let op: Een QR code voor het teamlid kan aangemaakt worden door de teamcaptain of door
het teamlid zelf. Het teamlid heeft hiervoor wel een account nodig. Deze kan de teamcaptain
aanmaken of activeren.
Ga naar het overzicht van de teamleden, onderaan het teamportaal. Selecteer hier het
teamlid waar we de QR code voor gaan aanmaken, in dit voorbeeld zal dat “Loper QR” zijn.

Afbeelding 4. Loper QR is geselecteerd, de optie om een QR code aan te maken is gemarkeerd

In bovenstaande afbeelding is te zien dat deze gebruiker geselecteerd is. Je krijgt dan een
overzicht van het teamlid en een aantal opties. Selecteer hier de optie “Maak een QR-code
aan”.
Je ziet dan de het volgende scherm:

Afbeelding 5. De optie om een QR code aan te maken voor deelnemer “Loper QR” is geselecteerd

Op dit moment zie je dat de QR code een grijs vlak is met een rode streep. Dit komt omdat
we de QR code nog moeten aanmaken. In de volgende stap nemen we de opties door om de
QR code naar wens te gebruiken.
Zoals je kan zien zijn er een aantal opties in te vullen bij het aanmaken van de QR code:
-

-

Bedrag
o Dit bedrag zal standaard op €5 staan, maar kan aangepast worden naar wens
van het team.
De knop “Donateur kan het bedrag aanpassen”
o Als deze knop aan staat, kan de donateur die de code scant of ontvangt het
bedrag nog naar eigen wens aanpassen
o Als deze knop uit staat, kan de donateur het bedrag niet meer zelf aanpassen
en zal het gekozen bedrag van het team de enige optie zijn.

Als deze gegevens naar wens zijn ingevuld kan je de knop “Maak QR code aan” gebruiken.
Als je op de knop geklikt hebt zul je het volgende in beeld zien:

Afbeelding 6. De QR code is nu aangemaakt

Zoals je kan zien is de QR code nu aan gemaakt. De afbeelding van de code is op te slaan als
afbeelding voor bijvoorbeeld posters, flyers of spandoeken. Hou bij het drukken van
spandoeken of posters wel in de gaten dat een QR code voor één Roparunjaar geldig is.
Daaronder staat de QR code in link vorm. Deze link is te gebruiken via bijvoorbeeld
WhatsApp of Social Media.

Roparun QR code – Vraag en antwoord
-

Hoe lang is de QR code te gebruiken?

De QR code is 1 Roparunjaar geldig. Dat wil zeggen tussen 1 augustus en 31 juli. Daarna
vervallen de bestaande QR codes en zullen er nieuwe aangemaakt moeten worden door het
team voor die editie van Roparun.
-

Ik heb per ongeluk een tweede QR code voor mijn team aangemaakt, is dat erg?

Nee, geen probleem. Je eerste QR code is gewoon nog steeds geldig en kan nog steeds
gebruikt worden. Het is als team mogelijk om meerdere QR codes tegelijk te hebben.
-

Ik heb per ongeluk een verkeerd bedrag gebruikt bij het maken van de code.
Kunnen jullie dit aanpassen?

Als er een fout is gemaakt met het aanmaken van de code, geen probleem. Maak in dat
geval gewoon een nieuwe QR code aan. Het is mogelijk om meerdere codes te gebruiken als
team. Een code waar iets verkeerd is gegaan kan dus gewoon genegeerd worden.
-

Kan ik mijn bestaande QR codes ergens inzien?

Nee, het is mogelijk om QR codes aan te maken via het portaal, maar je kan ze hier niet
inzien. Sla de codes dus op je eigen computer op om ze zo bij de hand te hebben.
-

Kan ik zien welke code is gebruikt als er via een code wordt gedoneerd

Nee, wij registeren niet welke code wordt gebruikt bij een donatie.
-

Ik krijg een foutmelding! Wat moet ik doen?

Indien het bedrag niet wordt geaccepteerd, krijg je daar melding van. Probeer in dat geval
een ander bedrag in te vullen. Als het een andere foutmelding betreft, probeer het dan later
nogmaals. In dat geval kan er een probleem zijn bij iDeal zelf of bij degene die de betalingen
verwerkt. Blijft het bestaan, neem dan vooral contact op met ons.

