
Voorbereiding in de 
Stager backstage

Login

1. Maak een scan user aan in de Stager backstage.
Ga naar Admin – Users en voeg een user toe.
Noem deze bijvoorbeeld Scanner en geef Modify 
permissies voor Ticket Scanning.

Meerdere mobiele apparaten kunnen inloggen met dezelfde username.

2. Verschijnt je event niet in de scan lijst? In de Stager backstage,
bij Admin – Defaults - Tickets scan (minutes before program start)
geef je aan vanaf wanneer je tickets wilt kunnen scannen met de app.
Vul 1500 in om een dag (24 uur) van te voren het event in de app te
zien verschijnen.

Open de app en log in met username en password. 
Is je accountnaam festival.stager.nl? Vul dan alleen 
festival in bij organization.

Voorkom dat je tijdens het scannen opnieuw moet inloggen 
in de app. Stel een schermbeveiliging (PIN-code of figuur) 
in op het scanapparaat. De Stager app logt automatisch 
uit vanuit veiligheidsoverwegingen als het apparaat geen 
schermbeveiliging heeft.

Kies voor Check-in, selecteer het 
event en de tickets die je wilt kunnen 
scannen en tap op Start scanning. 
Zorg ervoor dat Scanner in de gele 
balk is geselecteerd. 

Start scanning!
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Een blauwe melding betekent 
dat het ticket OK is en gescand. 
Bij een rode melding is het ticket 
niet geldig. In de foutmelding wordt 
de reden vermeld.  

Tap op menu voor de Scan list. 
Hier vind je de laatst gescande tickets 
terug. Tap op de naam voor details. 

Tickets kwijt of batterij van de 
telefoon leeg? Tap op Relation in de 
gele balk van het scan scherm. Zoek op 
naam of e-mail adres en de app toont 
de tickets op naam van de bezoeker. 
Tap op het ticket voor meer details of 
check direct in door naar rechts 
te swipen.

Tip:  Richt op de QR Code Deze scant sneller dan de barcode.

Te donker? Tap op de gloeilamp om de zaklamp aan te zetten.

Scan sounds Kies je favoriete scan geluiden via settings!

Tickets handmatig 
inchecken

Melding
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