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Open de applicatie “weScanTickets”

Er zijn 3 opties om nu verder te gaan:



1

Met één computer de e-tickets inscannen

2

Op deze computer komt de hoofddatabase te staan waardoor



Ga naar “Bezoekers IMPORTEREN” (PAG. 2) 

meerdere apparaten tegelijkertijd deze hoofddatabase kunnen
gebruiken
Ga naar “verbinden lokale database” (PAG. 3) 

3 Met meerdere scanners e-tickets inscannen
		
Waarbij op deze computer niet de hoofddatabase staat

Ga naar “verbinden netwerk database” (PAG. 4) 

Verbind met een netwerk dat internet heeft

2

Klik op “Importeer bezoekers”
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Bezoekers importeren

1

3
4

2



 Klik op “Bezoekers”

Verwijder de oude “Bezoekers”

1

Ga naar http://wetickets.nl/admin

2

 lik op statistieken van het evenement of e-ticketshop dat u
K
wilt importeren

3

Kopieer de code boven in word aangegeven (weScan code)



Vul hier de “weScan importeercode” in


Druk op “OK”
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Nu gaat hij de e-tickets importeren, dit duurt maximaal 5 minuten
(ligt natuurlijk aan de aantal e-tickets, bij 1000 is het ongveer 5
minuten). Duurt het te lang? Druk weer “ALT” + F4 om het
programma opnieuw op te starten, dan heeft u waarschijnlijk geen
internet
U kunt nu de verbinding verbreken met uw het internet netwerk.
De e-tickets zijn lokaal opgeslagen

EINDE

VERBINDEN LOKALE DATABASE

1
 Klik op”Instellingen”
 Maak actief

 Opslaan

3

Ga naar het hoofdstuk “bezoekers importeren”, en daarna weer
met de volgende stap hier verder

2

 erbind met het netwerk weTickets
V
(wachtwoord: weScanTickets)

3
 Klik op”Instellingen”

1
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Dit IP adres invoeren bij de andere
apparaten (scanners bijvoorbeeld)


EINDE

VERBINDEN NETWERK DATABASE

Let op dat de andere computer in het zelfde netwerk moet zitten, en mag daarna niet meer
veranderen (het werkt niet als allebij de computers naar een ander netwerk gaan)

1

 Klik op “Instellingen”

Klik op “Home”



Natuurlijk alleen als hij succesvol is opgeslagen

Vul IP adres netwerk computer in
of internet adres

1
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 Maak actief
2

3

 Opslaan
EINDE

