INTERCAMBIO LEADSCAN PORTAL
Snelstart handleiding voor exposanten

Jouw snelstart handleiding voor Intercambio Leadscan
Je neemt als exposant deel aan een beurs die gebruik maakt van
Intercambio Leadscan. Met deze applicatie verzamelt jouw standpersoneel
tijdens de beurs razendsnel leads: gewoon met hun eigen smartphone!

STAP 1

Inloggen op het platform
Je ontvangt een e-mail met hierin jouw eigen veilige inloglink voor jouw account als exposant. Dit account
geeft je dus geen toegang tot de scan-app, maar tot de beheeromgeving van Intercambio. Bewaar deze e-mail
goed en sla, na het inloggen, de link naar het platform op in je bookmarks. Als je opnieuw moet inloggen op
het platform (bijvoorbeeld op een ander device) heb je je persoonlijke link uit de mail nodig.
Zodra je de link aanklikt stuurt het portal een verificatiecode naar jouw e-mailadres. Je vult deze verificatiecode in om daadwerkelijk in te loggen.

¡ Let op: een ingelogd account blijft maximaal 5 dagen actief. Ben je uitgelogd na die tijd of wil je met
jouw account op een andere computer inloggen, dan heb je de inloglink uit de eerder toegezonden
introductiemail nodig. Je doorloopt bovenstaand proces dan opnieuw.

STAP 2

Licenties toekennen
Zodra je bent ingelogd kun je bij het menu-item Licenses jouw eigen standpersoneel voorzien van scanaccounts voor de app. Indien inbegrepen bij jouw beursdeelname hebben we alvast 1 scan-account voor
je aangemaakt. Deze kun je wijzigen of verwijderen als je wilt. Aan licenties gekoppelde namen en e-mailadressen kun je gedurende het event onbeperkt wijzigen. De leads blijven dan bewaard. Voor het maken van
een scan-account ga je als volgt te werk:
1. Klik op het
symbool rechts boven in de tabel om een nieuwe licentie toe te voegen. Je vult de
naam en het e-mailadres van de gebruiker in, vinkt aan of deze gebruiker leads mag downloaden en klikt
op Save.
2. Vervolgens zie je per gebruiker een directe inloglink voor de app en een QR-code die gescand kan
worden met de app om direct in te loggen.

3. Je kunt de inloggegevens mailen naar de app-gebruiker met de button Mail login link. Inloggen met een
scan-account kan uiteraard pas ná het downloaden van de app.

¡ Let op: je hebt van de organisatie van de beurs een account gekregen voor het gebruik van het

beheerportal. Licenties zijn niet altijd inbegrepen. Je kunt via het portal direct extra licenties kopen
en afrekenen, onder meer via iDeal. Na afronding van de betaling ontvang je per e-mail een factuur
en kun je de licentie direct gebruiken.

STAP 3

Salesvragen aanmaken
Via Questions in het menu kom je bij de functie om je eigen vragen
te configureren voor de app. Wanneer een lead gescand wordt
zullen deze vragen in te vullen zijn door het standpersoneel. Als je
geen vragen aanmaakt, is er altijd één veld voor vrije tekstinvoer
beschikbaar.
1. Klik op
het symbool rechts boven in de tabel om een
nieuwe vraag toe te voegen.
2. Vul een herkenbare naam in voor de vraag
(ten behoeve van je eigen overzicht).
3. Kies het type vraag dat je wilt aanmaken:
a. Text input (vrij invoerveld, 1 regel)
b. Textarea (vrij invoerveld, langere tekst)
c. Select (dropdown waarin standaard 1 keuze kan worden
geselecteerd. Wil je dat jouw standpersoneel meerdere
opties kan selecteren, vink dan Enable multiple select aan)
d. Single checkbox (een korte tekst waarvan kan worden aangevinkt of deze van toepassing is)
e. Checkboxlist (een lijst van opties waarvan er meerdere kunnen worden geselecteerd)
f. Radiolist (een lijst van opties waarvan er slechts één kan worden geselecteerd)
4. Vul de vraag in, zoals die zichtbaar wordt in de vragenlijst in de scan-app.
5. Afhankelijk van het gekozen type vul je vervolgens één of meerdere antwoordmogelijkheden in.
6. Klik op Save om de vraag op te slaan. Vanaf dat moment is deze zichtbaar in de scan-app.
STAP 4

Leads verzamelen
Nu kunnen de eerder aangemaakte app-gebruikers aan de slag met het scannen van QR-codes op de badges
van de beursbezoekers. Hiervoor moeten ze de app downloaden en inloggen. Het testen van de app kan
door de QR-code op https://intercambio.invitado.nl/ te scannen. Lees meer in de snelstarthandleiding voor
standpersoneel.
STAP 5

Leads bekijken en downloaden
Via het beheerportal kun je bij het menu-item Leads de door jouw standbemanning gescande leads inzien. Per
lead kun je de scan-informatie bekijken, inclusief de gegeven antwoorden op de door jou geformuleerde vragen.
Een lead kan mogelijk door meerdere bemanningsleden gescand zijn en dus meer dan één scan bevatten.
Download al jouw scans via het symbool rechts
boven in de tabel. In deze download vind je de actuele
contactgegevens van de leads en de additionele informatie die tijdens het scannen is toegevoegd. Records zijn
niet uniek: als gasten meer dan één keer gescand zijn, zullen ze in dit document ook vaker voorkomen.

Check voor meer tekst en uitleg de FAQ!
Kijk op www.invitado.nl/nl/faq-service bij
Intercambio Leadscan voor exposanten.
Wordt je vraag daar niet beantwoord, neem dan
contact op de met organisatie van de beurs.

