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QR Management
Email aanmelding
Wanneer je via de website je eerste QR-codes hebt besteld, ontvang je een email met een 
knop naar jouw persoonlijke QR-beheer. Zorg dat je deze mail goed bewaart of de pagina als 
“bookmark” opslaat.

QR beheer
De knop in de email opent jouw persoonlijke QR beheer omgeving, waar je altijd kunt terugkeren 
om aanpassingen te doen of nieuwe QR codes te maken. 

De knop in de email opent jouw persoonlijke QR beheer omgeving, waar je altijd kunt terugkeren 
om aanpassingen te doen of nieuwe QR codes te maken. 

De mogelijkheden van het QR beheer zijn: 
 Een nieuwe map aanmaken: Met de oranje knop “Nieuwe map” kun je naar eigen 
 inzicht nieuwe mappen voor bijvoorbeeld aparte locaties of klanten organiseren.
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 De naam van een map wijzigen: Je kunt de naam van een map altijd (nog) aanpassen  
 door op het pennetje naast de naam van de map te klikken.

 Het aantal QR codes aanpassen: Met de knoppen +1, +25 en +100 kun je aangeven  
 hoeveel nieuwe QR codes je wilt aanmaken. 

 De naam QR codes wijzigen: De naam van een QR code kun je invullen in de lege cel.

 Een voorbeeld van een QR code zien: Door met je muis over het QR icoon te gaan kun  
 je zien hoe  de QR code er uit komt te zien.

 Een QR code verwijderen: Wanneer je met de muis over een QR code regel beweegt  
 zie je aan de rechterkant een prullenbak verschijnen, met deze knop kun je een QR  
 verwijderen.

 QR codes printen: Wanneer je klaar bent, kun je met de print knop de QR codes uit  
 de map printen.

 Feedback: heb je goede ideeën over hoe we ons product kunnen verbeteren? Via de  
 feedback knop rechtsboven kun je dit aan ons laten weten, dat vinden we top!
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Mobiele app | Bezoeken
Downloaden
De app kun je downloaden in de Google Play Store en de App store.

Tour
Wanneer je de app voor de eerste keer start, krijg je een korte tour met een aantal informatieve 
schermen over de mogelijkheden van de app.

Aanmelden
Na de tour start je met de aanmelding. Hiervoor willen we maar twee dingen van je weten:

 Je naam: Deze krijgen anderen niet te zien.

 Je rol: Op basis van je rol zorgen we voor jouw eigen gepersonaliseerde ervaring. 
 Je kunt kiezen uit:
  Bezoeken: Als je een bezoeker bent, selecteer “Bezoeken”.
  Schoonmaken: Als je een schoonmaker bent, selecteer  de optie :   
  “Schoonmaken”.

Naam   Bezoeken
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QR code scannen
Met de oranje knop onderaan het scherm, kun je een mycleanworkspace QR code scannen. 
Wanneer je een QR code scant, kun je verschillende dingen zien en doen:

 Is het schoon?: Je kan direct zien wat de status van deze werkplek is; schoon of vuil.
 
 Delen: Je kan met de deelknop anderen inzicht geven in de schoonmaak van deze  
 werkplek.

 Mijn lijst: Je kan een werkplek met het hartje als favoriet aanmerken, zodat deze in  
 “Mijn lijst” terugkomt op de hoofdpagina.

 Gebruik registreren: je kunt het gebruik van de werkplek registreren, zodat dit   
 inzichtelijk is voor de schoonmaker en andere bezoekers.

Status   Delen   Mijn lijst   Registreren gebruik 
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Mijn lijst
QR codes die je aanmerkt als favoriet (door op het hartje te klikken), komen in “Mijn lijst” te 
staan zodat je een overzicht kan creëren met de werkplekken die er voor jou toe doen. Met 
deze lijst kun je een aantal handige dingen doen:

 Filter: Bovenaan de lijst kun je de lijst filteren op schoon (groene vinkje) en vuil (oranje  
 emmertje). Op deze manier kun je sneller zien wat schoon en vuil is.  

 Geschiedenis: Wanneer je op een werkplek klikt in “Mijn lijst” kun je de geschiedenis 
 van recente acties die zijn uitgevoerd bekijken. Ook kun je hier een werkplek delen of  
 verwijderen uit “Mijn lijst” door op het hartje te klikken. 

Feedback
Als bezoeker kun je de schoonmaker een waardering geven. Wanneer je een QR code van een 
schone werkplek scant krijg je de vraag om een waardering te geven. 

Deze waardering krijgt de schoonmaker te zien en deze zal samen met andere waarderingen 
een gemiddelde waardering vormen.

Filter   Geschiedenis

Rating
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Mobiele app | Schoonmaken
Downloaden
De app kun je downloaden in de Google Play Store en de App store.

Tour
Wanneer je de app voor de eerste keer start, krijg je een korte tour met een aantal informatieve 
schermen over de mogelijkheden van de app.

Aanmelden
Na de tour start je met de aanmelding. Hiervoor willen we maar twee dingen van je weten:
 
 Je naam: Deze krijgen anderen niet te zien.

 Je rol: Op basis van je rol zorgen we voor jouw eigen gepersonaliseerde ervaring. 
 Je kunt kiezen uit:
  Bezoeken: Als je een bezoeker bent, selecteer “Bezoeken”.
  Schoonmaken: Als je een schoonmaker bent, selecteer  de optie :   
  “Schoonmaken”.

Naam   Schoonmaken
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QR code scannen
Met de oranje knop onderaan het scherm, kun je een mycleanworkspace QR code scannen. 
Wanneer je een QR code scant, kun je verschillende dingen zien en doen:

 Is het schoon?: Je kan direct zien wat de status van deze werkplek is; schoon of vuil.
 
 Delen: Je kan met de deelknop anderen inzicht geven in de schoonmaak van deze  
 werkplek.

 Mijn lijst: Je kan een werkplek met het hartje als favoriet aanmerken, zodat deze in  
 “Mijn lijst” terugkomt op de hoofdpagina.

 Schoonmaak registreren: je kunt de schoonmaak van de werkplek registreren, zodat 
 dit inzichtelijk is voor de bezoekers.

Status   Delen   Mijn lijst   Registreren schoonmaak
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Mijn lijst
QR codes die je aanmerkt als favoriet (door op het hartje te klikken), komen in “Mijn lijst” te 
staan zodat je een overzicht kan creëren met de werkplekken die er voor jou toe doen. Met 
deze lijst kun je een aantal handige dingen doen:

 Filter: Bovenaan de lijst kun je de lijst filteren op schoon (groene vinkje) en vuil (oranje  
 emmertje). Op deze manier kun je sneller zien wat schoon en vuil is.  

 Geschiedenis: Wanneer je op een werkplek klikt in “Mijn lijst” kun je de geschiedenis 
 van recente acties die zijn uitgevoerd bekijken. Ook kun je hier een werkplek delen of  
 verwijderen uit “Mijn lijst” door op het hartje te klikken. 

Feedback
Als schoonmaker ontvang je van de bezoekers waarderingen. Dit kunnen bezoekers doen door 
1 tot 5 sterren te geven aan de schoonmaak. De scores kun je terugzien op je profielpagina en 
via de ster in de rechterbovenhoek van je app.

Filter   Geschiedenis

Score profielpagina


