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Hoe wordt uw organisatie klant
Registreren
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.Zebra-iD.nl en registreer uw bedrijf op het tabblad “bedrijven”.
U ontvangt ter verificatie een bevestigingsmail
Na akkoord op de bevestigingsmail ontvangt u uw wachtwoord in een nieuwe e-mail.
Log aan op www.Zebra-iD.nl met uw gebruikersnaam en het wachtwoord uit de e-mail

Uw gegevens
Uw gegevens wijzigen
1. Kies in het linker menu “Bedrijfsgegevens”
2. Onder aan het scherm staat “wijzig de gegevens”
U kunt nu alle gegevens wijzigen
3. Druk aan het einde op de knop “wijzigen”

Uw eigen “branding”
1. Gebruikers willen uw bedrijf graag herkennen. Hiervoor kunt u een aantal gegevens
aanpassen en hiermee uw eigen branding creëren. Uw klanten zullen deze gegevens dan ook
zien in “hun app”
Boven in het scherm “uw gegevens” staat het Zebra-iD logo.
Deze kunt u wijzigen in uw eigen logo en achtergrond foto
Klik op logo en upload hier uw eigen logo
* let op de afmeting van uw logo moet 100 x 100 pixels zijn.
Vervolgens kunt u ook uw eigen achtergrond foto uploaden
* De beste afmetingen van de foto zijn ongeveer 750 x 400 pixels en moet in .jpg formaat
zijn. (kwaliteit: 70)
Lukt het uw niet om u eigen plaatjes in het juiste formaat aan te maken.
Mail onze helpdesk: info@zebra-id.nl
2. Ook kunt u de standaard bedrijfskleur bepalen. Kies voor wijzigen gegevens en klik op het
veld “Hoofdkleur bedrijf”. Kies nu zelf uw bedrijfskleur.
U kunt ook aan iedere actie een eigen logo koppelen. Zie hiervoor “een logo aan een actie
koppelen”

Standaard beheerder
Bij het aanmelden van een nieuw bedrijf maakt het systeem ook direct één gebruiker aan. Dit is de
“standaard” beheerder van uw site. Voor deze “standaard” beheerder heeft u een wachtwoord via
de mail ontvangen. Wilt dit wachtwoord wijzigen? Zie dan het hoofdstuk Gebruikers.

Gebruikershandleiding Zebra-iD sept 2015

Pagina 3 van 13

Wat is een QR-code en waarvoor wordt deze gebruikt
Een QR-code is een standaard om een tekst te visualiseren. Ieder woord kun je dus visualiseren in
een QR-code. Wat is het nut hiervan. Een (geschreven) tekst is vaak slecht digitaal leesbaar. Door
deze te “verpakken” in een QR-code kun je met de juist software de QR-code lezen en vertalen naar
tekst.
Binnen internet wordt de QR-code vaak gebruik om het internetadres te verpakken. Als u deze code
scant zal de software herkennen dat dit een URL is en direct uw browser openen en naar het juist
internetadres gaan.
Om bovenstaande reden wordt de QR-code ook binnen Zebra-iD veelvoudig gebruikt. We hoeven nu
geen nummers in te voeren of uw emailadres, maar door het gebruik van de QR-code kunnen we
binnen één seconde uw unieke klantnummer herkennen in de QR-code.
Binnen Zebra-iD wordt de QR-code regelmatig gebruikt o.a. voor:
- het digitaal herkennen van een klant
- het digitaal herkennen van een onderneming
- het digitaal herkennen van een actie (zie volgend hoofdstuk)

Organisatie scant versus een klant die scant
In de beide Zebra-iD app’s (voor consumenten en voor organisaties) is er een mogelijkheid om QRcode te scannen. Een organisatie zal over het algemeen een QR-code van een klant scannen om
vervolgens deze klant te koppelen aan een actie.
Consumenten kunnen ook scannen. Zij kunnen een QR-code scannen van een bedrijf of van een
bepaalde actie.

Acties
Wat is een actie
Het zebra-iD systeem werkt op basis van acties. Een acties geeft de “relatie” aan die klanten met uw
bedrijf hebben. Aan een actie kunnen klanten gekoppeld worden. Er is geen limiet aan het aantal
acties wat een organisatie initieert.

Actie type
We onderkennen op dit moment 3 type acties:




Spaaracties
Een spaaractie kenmerkt zich doordat deze actie een saldo heeft. Bij het saldo 0 zal deze
actie nog steeds zichtbaar zijn, echter zonder waarde
Lidmaatschap
Een lidmaatschap kenmerkt zich doordat deze de waarde 1 of 0 heeft. Bij saldo 0 is er geen
lidmaatschap en is deze actie dan niet zichtbaar.
Een lidmaatschap kan een vaste begin- en einddatum hebben (ieder lid heeft dus dezelfde
begin- en einddatum) of een flexibele einddatum hebben (ieder lid kan een individuele
begin- en einddatum hebben). Dit kan in het systeem apart worden aangegeven.
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Vb. Bij de ANWB heeft ieder lid een lidmaatschapsdatum van 01-01 tot 31-12.
In het systeem kun je nu voor een vast einddatum kiezen met bovenstaande datums
Er zijn ook organisaties waar je een maandabonnement komt (kortom het abonnement duurt
30 dagen vanaf ..). Na deze 30 dagen vervalt het abonnement of moet deze opnieuw
verlengd worden. Dit kan ingesteld worden m.b.v. een flexibele begin- en einddatum.


Voucher
Een voucher lijkt op de spaaractie, echter bij het saldo 0 of negatief is deze actie niet meer
zichtbaar. De voucher is dan “ingenomen”

Organisatie koppelt (scant) klanten versus klanten scannen zelf
Bij een actie kun je bepalen wie de actie initieert:
1. Acties die de organisatie uitgeeft en waaraan de organisatie zelf klanten gaat koppelen.
Dit betekent dat de organisatie de QR-code van de klant scant en vervolgens deze klant
koppelt aan een actie of punten geeft/inneemt aan een bepaalde actie
2. Binnen Zebra-iD is er ook de mogelijkheid dat klanten zichzelf koppelen aan een actie. De
klant doet dit doordat de klant zelf een QR-code scant van een bepaalde actie. Vb. als u in uw
advertentie of op de tafels in uw restaurant een QR-code van een actie plaatst, kunnen
klanten m.b.v. de Zebra-iD App deze QR-code scannen. De consument wordt dan direct
gekoppeld aan uw bedrijf en aan deze actie.

Een actie opvoeren







Kies “nieuwe actie”
Maak een keuze voor de type actie
Geef de titel van uw actie b.v. “Lidmaatschap 2015” of “Sparen voor een krentenbrood”
Geef een omschrijving van uw actie.
Neem in deze omschrijving ook eventuele beperkende teksten in.
U kunt ook een URL in de tekst opnemen, zodat de klant kan doorklikken voor extra
informatie op een andere website
Flexibel abonnement (verschijnt alleen indien type actie = lidmaatschap)
Indien 'Ja', dan kunt u bij het scannen van de klant een individuele begin- en einddatum
opgeven
De 2 volgende velden verschijnen alleen bij een flexibele einddatum
o Initiële startwaarde
Hier kunt u aangeven op welke datum de startdatum initieel moet komen te staan.
(Werkt alleen bij nieuwe lidmaatschappen)
o Initiële einddatum
Hier kunt u aangeven op welke datum de einddatum initieel moet komen te staan.
(Werkt alleen bij nieuwe lidmaatschappen)
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Bepaal de begin- en einddatum van uw actie
Tip Wilt u een datum kiezen die meerdere maanden of jaren verder ligt, dan kunt ook op de
<maand jaar> boven in de kalender klikken. U kunt dan versneld voor of achteruit.
Bepaal of actie “actief” is
Als een actie inactief is dan verschijnt deze actie niet in de APP’s.
Extra opties:













Emailadres
Indien er punten worden ingenomen, dan kunnen wij dit per e-mail aan u bevestigen. Indien
u dit veld leeg laat, dan zullen er geen e-mails worden verstuurd.
Inwisselen met SMS code
Indien u deze actie wilt beveiligen met een sms code, dan wordt bij het inwisselen van
punten een extra code gevraagd van de klant. Deze code versturen wij per sms op het
moment dat er punten worden ingewisseld. De kosten voor het versturen van een sms code
komen voor uw rekening en zijn op dit moment € 0,25 per verstuurd bericht.
Inname per emailadres
Indien u punten ook wilt innemen op basis van e-mailadres dan zet u deze waarde op 'Ja'.
Normaal gesproken kunt u alleen punten innemen op basis van een gescande QR-code. NB.
Punten 'geven' kan altijd op basis van een e-mailadres
Innemen voucher per klant (verschijnt alleen indien type actie = voucher)
Indien ja, dan kan deze voucher worden ingenomen op de smartphone van de klant. Inname
via de Zebra-iD Zakelijk-App blijft ook gewoon mogelijk. Bij de voucher in de App van de klant
verschijnt nu een inname knop. Deze knop moet minimaal 1 tel ingedrukt worden, hierna
wordt gevraagd of u de voucher(s) wilt innemen.
Scan deze actie door klanten
Indien 'Ja', dan wordt deze actie aan de klant gekoppeld, wanneer zij de QR-code van deze
actie scannen. Als de klant al eerder deze actie heeft gescand, dan gebeurt er niets
Toekennen aan nieuwe klanten
Indien 'Ja', dan wordt deze actie aan alle nieuwe klanten gekoppeld, wanneer zij de QR-code
van uw bedrijf of een QR-code van deze of een andere actie scannen. Met andere woorden:
Elke nieuwe te koppelen klant krijgt deze actie automatisch. Als een klant al eerder is
gekoppeld aan uw bedrijf en/of een actie dan gebeurt er niets

Een actie wijzigen
De gegevens van een actie kunt u eenvoudig wijzigen.
Ga hiervoor naar “uw acties”, selecteer de desbetreffende actie.
U ziet direct een grafiek met management over deze actie. Scroll iets naar beneden en aan de
rechterkant ziet u 2 buttons “Toekennen” en “wijzig de gegevens”. Klik op deze laatste en u kunt alle
gegevens aanpassen.
Zie voor uitleg over de functionaliteit van bepaalde velden de helptekst door op het blauwe
vraagtekentje te klikken of in deze gebruikshandleiding bij “nieuwe actie”
Wilt u aan een actie ook een eigen logo toevoegen. Zie dan logo toevoegen bij actie.
Druk vervolgens op de knop “wijzigen” onder aan het scherm om alle gegevens op te slaan.
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Een eigen logo bij een actie (branding van een actie)
Heeft u een actie heeft opgevoerd dan kunt u aan deze actie ook een eigen logo koppelen.
Het logo dient wel te voldoen aan een formaat van 100x100 pixels.
Zie hiervoor “Actie wijzigen”
In het wijzigscherm staat het logo wat aan de actie gekoppeld is (default is dit het logo van Zebra-iD.
Selecteer aan de rechterkant het “wolkje” en upload uw eigen logo.
Druk vervolgens op de knop “wijzigen” onder aan het scherm om alle gegevens op te slaan.

(Bestaande) klanten koppelen aan een actie
Als u een (nieuwe) actie heeft aangemaakt kunt u deze aan nieuwe klanten geven. Maar misschien
wil u deze actie ook direct geven een (een deel) van uw klanten. Dit kan eenvoudig door middel van
een druk op de knop ‘Toekennen’.

Een actie samen doen met een ander Zebra-iD bedrijf
Binnen Zebra-iD kunt u eigen acties definiëren en uitgeven. U kunt ook acties samen met andere
bedrijven doen. Kortom u kunt andere bedrijven koppelen aan uw actie. Hiermee zijn natuurlijk heel
erg leuke en commercieel interessante combinaties te maken. U geeft een voucher uit voor een
gratis kopje koffie bij de buurman. Of de gemeente geeft een voucher uit voor een 2e gratis bioscoop
kaartje. Of in een winkelcentrum kun bij alle winkels sparen voor een gratis taart. Bij de bakker kunt
als u voldoende punten heeft de taart omwisselen!
Als u andere bedrijven wilt koppelen aan uw actie moeten deze bedrijven wel Zebra-iD klant zijn.
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Een bedrijf koppelen aan een actie

Ga in het menu naar “acties” en kies voor “Uw acties”. Selecteer de actie waaraan u een ander
bedrijf wilt koppelen (let op! Ook dit bedrijf moet geregistreerd zijn als Zebra-iD organisatie). Scroll
naar beneden en kies de optie “koppel een bedrijf” (zie afbeelding).
Er verschijnt een lijst van alle binnen Zebra-iD geregistreerde bedrijven. Met behulp van een
zoekcriteria kunt u de lijst “kleiner maken”. U ziet tevens welke bedrijven er aan de actie zijn
gekoppeld en welke nog niet. Door op de knop “koppel” te drukken wordt dit bedrijf aan de
betreffende actie gekoppeld.
Vervolgens u kunt dit bedrijf “rechten geven” tot handelingen m.b.t. deze actie.
Dit kan zijn:




Vouchers weggeven
Het gekoppelde bedrijf mag vouchers uitgeven (aantal verhogen)
Vouchers innemen
Het gekoppelde bedrijf mag vouchers innemen (aantal verlagen)
Klanten koppelen
o Indien u wilt dat klanten gekoppeld worden aan dit bedrijf (zodat dit bedrijf zijn
eigen klantenbestand opbouwt), dan zet u deze waarde aan. Let op! voor elke
'nieuwe' koppeling die wordt gemaakt, worden (abonnement) kosten in rekening
gebracht bij het betreffende bedrijf.

Vb. Bedrijf A heeft een actie opgezet en heeft bedrijf B hieraan gekoppeld.
De actie is dus zowel te zien in de Zebra-iD zakelijke app bij bedrijf A en B. Afhankelijk van de rechten
(zie hierboven) mag bedrijf B mutaties doen bij klanten op deze actie.
Indien de optie klanten koppelen “aan” staat, wordt als bedrijf B een actie doet voor deze actie de
klant, naast klant van bedrijf A ook klant van bedrijf B. De klant zal in zijn portemonnee dan ook
beide bedrijven zien, waarbij hij deze actie alleen ziet bij bedrijf A.
Herkoppelen? Het bedrijf wat ontkoppeld is kan eenvoudig weer aan de actie gekoppeld worden.
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Gebruikers
Als ondernemer kunt u andere gebruikers autoriseren het systeem te gebruiken.
Het Zebra-iD systeem kent 4 niveaus van autorisatie:





Beheerder
Punten geven/nemen
Punten nemen
Kijker

Bij het aanmelden van een nieuw bedrijf wordt de (standaard) beheerder direct aangemaakt.

Nieuwe gebruiker
Vul alle gegevens van de nieuwe gebruiker in en selecteer de juiste bevoegdheid en druk op
“aanmaken”. U zult deze gebruiker wel zelf op de hoogte moeten stellen van zijn inloggegevens.
Nadat deze gebruiker is ingelogd heeft hij de mogelijkheid om zijn wachtwoord te wijzigen.

Gebruiker intrekken
Gebruikers kunnen niet verwijderd worden. Wilt u een bepaalde gebruiker intrekken dan wijzigt u
zijn gegevens naar inactief.

Berichtenbox
Het Zebra-iD platform heeft een eigen berichtensysteem.
U heeft een eigen mailbox en kunt berichten versturen naar een (een selectie) van uw klanten
Ook uw klanten zijn aangesloten op dit Zebra-iD berichtensysteem en hebben een eigen berichten
box. Klanten kunnen op berichten reageren en/of een bericht sturen naar een organisatie Waarmee
zij een “relatie” hebben. Deze berichten ontvangt u dan weer.
Bij het versturen van een bericht kunt u de tekst mooi opmaken en kunt u desgewenst links en
plaatjes toevoegen.
Klanten kunnen per organisaties aangeven of zij wel of geen berichten willen ontvangen.
Binnen uw abonnement kunt u per klant 12 gratis berichten per jaar naar uw klanten versturen. Extra
berichten worden apart gefactureerd. Zie voor prijzen de actuele prijzen op onze site.
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Uw mail box

Nieuwe berichten
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Dashboard
Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw acties, berichten en klanten

Mutatie overzicht
Een totaaloverzicht van alle acties. U kunt de gegevens ook exporteren naar Excel.

Gebruikershandleiding Zebra-iD sept 2015

Pagina 11 van 13

Uw ZRetail code
Uw bedrijf heeft ook een QR-code. Consumenten die deze code scannen met de Zebra-iD app
worden direct gekoppeld aan uw bedrijf. Hiermee heeft u een prachtig marketing instrument in
handen. Door deze QR-code (of een QR-code van een actie) te communiceren (b.v. door deze af te
drukken in een advertentie en/of een affiche in winkel) komen consumenten die deze code scannen
met onze App direct in uw klantenbestand. Hier kunt u vervolgens actieve marketing op uitvoeren
en/of mee communiceren. Op deze manier bouwt u snel een eigen klantenbestand op.

Uw klanten
In dit scherm ziet u een overzicht van informatie van al uw klanten die bij u zijn aangesloten.
U kunt ook zoeken op naam.
U kunt op een klant klikken om de detailinformatie te zien. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht
van alle bezoek- en mutaties van deze klant. Het bereik van de grafiek kunt zelf aanpassen. Verder
kunt u de grafiek scrollen om alle detail informatie (per dag/uur) te zien.

Op- en aanmerkingen
We hebben dit document met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld.
Mochten er fouten en/of onduidelijkheden in staan dan zouden wij het weer op prijs stellen als ons
wilt informeren. Stuur een mail naar info@zebra-iD.nl
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Bijlagen
Privacy beleid Zebrae
Privacybeleid
Zebra.pdf

Algemene voorwaarden bedrijven
Algemene
voorwaarden voor bedrijven.pdf

Algemene voorwaarden consumenten
Algemene
voorwaarden voor consumenten.pdf
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