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1. Aanmelden op het platform
Surf naar het WiFiworld platform wifiworld.connects.eu. Klik op ‘registreer’ en open je inbox.
Volg de instructies in de e-mail om je registratie te vervolledigen.

2. Dashboard
Bij een succesvolle aanmelding verschijnt het dashboard het het platform. Hier krijg je
onder andere een overzicht van de actieve missies en meldingen. Is de batterij van één van
je WiFiworld-tags bijna leeg, dan verschijnt dit ook op je dashboard.
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3. Nieuwe missie starten
Om een nieuwe missie te starten, klik je op de knop
Er opent een nieuw scherm. Hierin kan je je voorkeuren voor deze missie instellen.

3.1 Meldingfrequentie instellen
Kies bij stap 1 de gewenste meldingfrequentie. De batterij zal minder lang mee gaan bij
een hogere meldingfrequentie. Zo kies je onder andere voor om een meldingen elke 15
minuten, elk uur of elke dag. Deze passen we aan afhankelijk van je voorkeur.

Klik vervolgens op
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3.2 Details van de missie
Vul bij stap 2 de details in. Geef je nieuwe missie een naam en voeg er een beschrijving aan
toe. Vul vervolgens het tracker ID in - deze vind je onder de QR-code op je WiFiworld tag.

A1bc23

3.3 Voorkeuren voor deze missie
Vink
aan om meldingen (bv. over de batterijstatus) te ontvangen.
Wil je meerdere WiFiworld tags registreren, klik dan op
Gaat de missie nog niet meteen van start, dan kan je deze missie als draft bewaren. Mag de
missie later wel van start gaan, dan activeer je deze makkelijk vanuit je drafts.
Om de missie meteen te starten, klik je op
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4. Activeren van de unit
Volg onderstaande stappen nauwkeurig om de unit te activeren.

A1b

c23

1

Haal de rode clip uit de unit om deze te activeren. OPGELET: Bewaar de rode clip en
bevestig deze terug wanneer je je missie beëindigt.

2

Laad de batterij van de unit op met behulp van een USB-C kabel.
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De batterij heeft zo’n 3 uur nodig om volledig op te laden. Hoe lang de batterij mee
gaat, hangt volledig van de meldingfrequentie af. De batterij gaat zo’n 3 maanden
mee op stand-by modus mits 1 positie per uur.

4

Je WiFiworld is klaar voor gebruik!
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5. Mijn missies raadplegen
Klik links op je dashboard het menu ‘missies’ open. Hier kan je alle informatie raadplegen
over onder andere actieve en gestopte missies, maar ook je bewaarde missies zijn hier
terug te vinden onder ‘concepten’.

5.1 Historiek actieve missie raadplegen
Klik bij ‘actief’ op de missie waarvan je de historiek wil bekijken. De details van de missie
worden getoond op de kaart. Klik het menu bij de datum open en kies een optie. Je kan
maximaal 3 maanden teruggaan in de historiek van deze unit.

Naam missie

7

6. Mijn missie delen met mijn omgeving
Om je missie met anderen te delen, heb je het missie ID nodig. Klik bij de missie die je wil
delen op het icoon. Hier kan je steeds de details van de missie terugvinden. Om een
deelbare link te maken, noteer je ‘https://wifiworld.connects.eu/app/#/import/’ en vervolgens voeg je na de schuine streep het mission ID toe.

Naam missie

https://wifiworld.connects.eu/app/#/import/

+
het mission ID (bv. A1bc23)

A1bc23

7. Batterijstatus controleren
Klik op het
icoon om de batterijstatus van je WiFiworld te controleren. Je ontvangt een
automatische melding wanneer je WiFiworld toe is aan een oplaadbeurt.
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8. Data exporteren
Wil je de verzamelde data exporteren? Klik op het
icoon en klik op ‘Exporteer data’.
Kies de periode waarvan je de data wil exporteren. Zowel XLSX als CSV-bestandsformaten
worden ondersteund. Vink de gewenste instellingen aan.

9. Missie beëindigen
Klik op het

icoon. Klik vervolgens op

om de missie te stoppen.

OPGELET: Eens je deze actie uitvoert, kan deze niet meer ongedaan gemaakt worden.
Let er dus op dat je 100% zeker bent dat je de missie wil beëindigen.

10. Applicatie
Om je WiFiworld missie te starten doe je dit via het platform, en nog niet via een mobiele
applicatie. Om snel toegang te krijgen tot het platform - en niet telkens je browser te
moeten openen - voeg je een snelkoppeling aan het startscherm van je smartphone toe.

1

Open het WiFiworld platform
in een nieuw tabblad.

2 Klik op het
3 Klik op

1

Open het WiFiworld platform
in een nieuw tabblad.

2 Klik op

icoon.
.

3 Klik op
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OPGELET: Dit bericht is enkel voor iOS-gebruikers
We stelden een bug vast die er voor zorgt dat bepaalde knoppen haperen. Ben jij een
iOS-gebruiker en ondervind je deze problemen? We verontschuldigen ons voor dit
ongemak. We zijn volop in gesprek met onze platformprovider en Apple om dit probleem
op te lossen.
We adviseren je om voorlopig te dubbelklikken op een knop om de gewenste actie uit
te voeren. Blijf je problemen ondervinden? Laat ons dit zeker weten door te mailen naar
HELP@all-connects.be. We danken je voor je begrip en hopen dit probleem snel te kunnen
oplossen.

11. Instellingen
11.1 Taal aanpassen
Om de taal van het platform aan te passen, klik bovenaan op je e-mailadres en vervolgens
op
. Bij ‘verander taal’ pas je makkelijk je taalvoorkeur aan.

11.2 Wachtwoord aanpassen
Om je wachtwoord aan te passen, klik je op
kies je nieuwe - sterke - wachtwoord.

. Vul je huidige wachtwoord in en

11.3 Standaard maptype aanpassen
Bij de
pas je makkelijk het standaard maptype aan. Indien je bij het bekijken van
een missie de kaart aanpast, keert deze bij het vernieuwen van de pagina telkens terug
naar het standaard kaarttype.

BEL ONS

Vragen over WiFiworld?
Aarzel dan zeker niet om
ons te contacteren!

MAIL ONS
BEZOEK ONZE WEBSITE
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