Handleiding ConnectCar-App

– versie 0.0.2

Stap 1: Na het openen van de App word je gevraagd jouw login-gegevens in te vullen; gebruik
hiervoor de gegevens die je hebt opgegeven bij de registratie op de website. Na inloggen zie je
afbeelding 2.
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Stap 2: Klik op de knop “Nieuwe reservering” om een nieuwe reservering te maken. Kies in
afbeelding 3 voor “Huidige locatie”, of kies daar voor een specifiek adres. Selecteer vervolgens de
startdatum/tijd en einddatum/tijd. Klik op “Zoek voertuigen” om op de plattegrond één van de
beschikbare voertuigen te selecteren. Klik daarna op de marker op de kaart, en afbeelding 5
verschijnt. In afbeelding 6 kun je de reservering definitief bevestigen, met een druk op de groene
knop. Op dit moment wordt er direct een email gestuurd met de reserveringsbevestiging; hierin staat
een pincode; deze heb je later nodig om de auto te kunnen starten.
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Stap 3: In afbeelding 7 zie je een overzicht van de reservering, met de knoppen “Deuren openen”, en
“Navigeer naar voertuig” De App loodst je nu naar de laatst bekende GPS-positie van de auto. Na het
drukken op de blauwe knop “Deuren openen” verschijnt afbeelding 8 en worden de deuren van de
auto (binnen maximaal 45 seconden) geopend; klik pas op “Verder” als de deuren daadwerkelijk zijn
geopend. Beantwoord de vragen die in afbeelding 9 worden gesteld. In afbeelding 10 zie je of er
reeds schade aan de auto bekend is, en kun je ook eventuele nieuwe schades melden.
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Als er nieuwe schade aan de auto is, kun je deze met behulp van de App ook met foto’s doorzenden
aan ons callcenter (afbeelding 11); als er geen extra schade is bevestig je dit ook met deze stap. Als
deze stappen zijn afgerond verschijnt afbeelding 12 (Lopende reservering). Nu kun je de pincode (zie
de reserveringsbevestigings-email) invoeren op de boardcomputer in het dashboardkastje, en met de
sleutel de auto starten. Tijdens de rit kun je (mits er geen andere reservering op de auto staat) de
reservering verlengen. Ook kun je met de knop op de App tijdens de reservering de deuren openen
en sluiten. Als je de auto op zijn eigen parkeerplaats hebt teruggezet, kun je de sleutel terugplaatsen
in de boardcomputer, en daarna de reservering afronden met de knop “Reservering afronden” LET
OP: je kunt hierna niet meer rijden met de auto! Als je toch wel weer wilt rijden, kun je een nieuwe
reservering maken (als de auto beschikbaar is).
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Stap 4: Na het klikken op “Reservering afronden worden dezelfde stappen doorlopen als bij het
vertrek (zie afbeeldingen 13-15)
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Tot slot: Op de tab “Reserveringen” midden onder in de App kun je een overzicht zien van de
geplande, lopende en afgeronde reserveringen, en op de tab ”Meer” zie je met welk account je bent
in gelogd, en staat het nummer van ons callcenter. Ook het versienummer van de App is hier
zichtbaar (voor technische ondersteuning)
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