Fietskortingregeling Slim naar Antwerpen

Gebruikershandleiding
Rittenteller Antwerpen app
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Inleiding
Om deel te nemen aan de fietskortingsregeling van Slim naar Antwerpen, en
om in aanmerking te komen voor de vergoedingen, bent u verplicht om uw
fietsritten te registreren. Dit gebeurt met de Rittenteller Antwerpen app.
In deze gebruikershandleiding vindt u alle benodigde informatie om de app
goed te gebruiken.
Let op!
U kunt de Rittenteller app alleen gebruiken als u zich eerst heeft aangemeld
voor de fietskorting op www.sna.be/kortingsregeling.
Nadat u bent aangemeld ontvangt u uw inloggegevens voor de Rittenteller
Antwerpen app per e-mail.
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1. App downloaden

De Rittenteller Antwerpen app is beschikbaar voor zowel Android als iPhone.
Om de app te downloaden, ga naar de Google Play Store of the App Store en zoek op
‘Rittenteller Antwerpen’. Klik op ‘Installeer’ om de app te downloaden en installeren.
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2. App voor het eerst openen

Als u de app voor het eerst opent, ziet u een aantal welkomstboodschappen, zie afbeelding
hieronder. U kunt hier doorheen scrollen, of op ‘Overslaan’ klikken in de rechter bovenhoek.
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3. Inloggen en akkoord geven

Vervolgens komt u op het inlogscherm terecht. Hier vult u de inlog gegevens in die u per e-mail
heeft ontvangen nadat u zich heeft aangemeld voor de fietskorting Antwerpen.

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord
in en klik op ‘Log in’

Accepteer de algemene voorwaarden
door op het rondje achter ‘Ik ga akkoord
met de gebruikersvoorwaarden en het
Rittenteller privacybeleid’ te klikken, en
op ‘volgende’ te klikken.
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4. Toestemming geven

De volgende stap is om de Rittenteller app toegang te geven tot de benodigde functies op uw
telefoon. Nadat u de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en op ‘Volgende’ heeft geklikt,
dient u de app toestemming te geven voor het versturen van berichten, de app toegang te
geven tot uw bewegings- en fitnessactiviteit en de app toegang te geven voor het gebruik van
locatiegegevens, zie onderstaande screenshots.

Klik op ‘Sta toe’ om toe te staan
dat Rittenteller u berichten
stuurt.

Klik op Ok om de app toegang
te geven tot uw bewegings- en
fitnessactiviteit.

7

Om de app automatisch uw
fietsritten te laten registreren, is
het van belang dat u hier kiest
voor ‘Sta altijd toe’. Indien u
handmatig uw ritten met de app
gaat registreren, kunt u kiezen
voor ‘Alleen bij gebruik van app’.

5. Automatisch vs handmatig registreren

Met de Rittenteller app heeft u 2 mogelijkheden om uw fietsritten te registreren: automatisch
en handmatig.
Automatisch
Met de automatische methode kunt u op de fiets stappen zonder de app te openen. De app
registreert automatisch wanneer u gaat fietsen en slaat deze rit op. Wel zo makkelijk. De app
herkent uw vaste patroon na enkele keren gebruik. Het kan voorkomen dat de eerste paar
fietsritten niet goed worden geregistreerd, maar dat gaat daarna wel goed. Om de app automatisch uw ritten te laten registreren hoeft u verder niets in te stellen.
Handmatig
Gaat het automatisch registreren van uw fietsritten langere tijd niet goed? Dan kunt u uw fietsritten handmatig registreren. Hiervoor dient u bij iedere fietsrit in de app aan te geven wanneer
u begint met fietsen en wanneer u gestopt bent. Op de volgende pagina’s leest u hoe u dit moet
instellen.
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6a. Handmatig ritten registreren instellen

Deze pagina is alleen bedoeld als u ervoor kiest uw ritten handmatig te registreren.
De app dient u als volgt in stellen op handmatig registreren:

Klik op het menu icoon (drie
horizontale streepjes in
linkerbovenhoek) en vervolgens
op Instellingen.

Klik vervolgens op ‘Meetvoorkeur’

Vanaf nu dient u uw ritten handmatig te meten, zie volgende pagina.
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Zorg ervoor dat het schuifje
achter ‘Automatisch meten’ uit
staat, en klik op ‘Opslaan’.

6b. Handmatig ritten registreren

Nadat u in bovestaande stap de app heeft ingesteld voor handmatige rittenregistratie, dient u voor
iedere fietsrit de volgende handeling uit te voeren.

Klik in het menu (drie horizontale
streepjes in linkerbovenhoek) op
‘Registreren’.

Voordat u begint met fietsen, klikt
u op ‘START fietsen’.
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Als u bij uw bestemming bent
aangekomen, klikt u op ‘STOP
fietsen’.

7. Overzicht van uw ritten

In de Rittenteller app vindt u een overzicht van uw gemaakte ritten. Deze kunt u als volgt zien:

Klik op het menu icoon
(drie horizontale streepjes
in linker bovenhoek) in de
linkerbovenhoek en vervolgens
op Mijn ritten.

Vervolgens ziet u het overzicht
van uw ritten. U kunt doormiddel
van de bovenste knoppen kiezen
voor het tonen van fietsritten of
al uw ritten.
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Klik op een fietsrit om de details
van deze rit te bekijken. Door op
het pijltje te klikken linksboven,
gaat u terug naar het overzicht
van al uw fietsritten.

8. Vervoerswijze van uw rit wijzigen

Wanneer een rit via automatische registratie niet de juiste vervoerswijze krijgt toegewezen, kan
u dit handmatig aanpassen in de Rittenteller app. Let op! Deze aanpassingen worden steeds
gecontroleerd door de backoffice op basis van de parameters van deze rit (snelheid, route,…).
U kunt dan handmatig de toegewezen vervoerswijze van uw rit als volgt wijzigen:

Klik op het menu icoon
(drie horizontale streepjes
in linker bovenhoek) in de
linkerbovenhoek en vervolgens
op Mijn ritten.

Vervolgens ziet u het overzicht
van uw ritten. Klik op de rit
waarvan u de vervoerswijze wilt
wijzigen.
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Om de vervoerswijze te wijzigen,
klikt u op het pijltje dat u achter
de vervoerswijze ziet staan, en
klikt vervolgens op de juiste
vervoerswijze.

9. Statistieken

De app houdt statistieken bij over uw fietsritten. U kunt de volgende statistieken inzien:
Totale afstand, totaal aantal ritten, totale reistijd, CO2 die u bespaard heeft, plaatsen waar u
veel komt en totaal aantal calorieën die u vebruikt heeft.
U kunt uw statistieken als volgt inzien:

Klik op het menu icoon (drie
horizontale streepjes in
linkerbovenhoek) in de linker
bovenhoek en vervolgens op
Fiets statistieken.

Hier ziet u welke statistieken u
kunt inzien.
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Klik op een fietsrit om de details
van deze rit te bekijken. Door op
het pijltje te klikken linksboven,
gaat u terug naar het overzicht
van al uw fietsritten.

10. Wijzig weergaveperiode van uw ritten

U kunt de periode wijzigen van de ritten die worden weergegeven op de pagina ‘Mijn ritten’.
Standaard worden uw fietsritten van de laatste week getoond, u kunt dit wijzigen naar ‘laatste
maand’ of ‘laatste 3 maanden’. Dit doet u als volgt:

Klik op het menu icoon in de
linkerbovenhoek en vervolgens
op Instellingen.

Klik hier op weergaveperiode van
mijn ritten.
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Klik op de gewenste periode en
klik op ‘Opslaan’.

