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Inloggegevens spaarsysteem
Naam onderneming:

Inlognaam: 

Wachtwoord:

Verkoopcode:



 Winkelier 
 – inloggen in administratiegedeelte
Het administratiegedeelte is bereikbaar via onderstaande link;
http://klantenkaart.natuurlijksintoedenrode.nl
Door ‘ADMIN’ aan te klikken kom je terecht op de inlogpagina. Er is een account voor je winkel
aangemaakt. Voor inloggegevens, zie achterzijde. 

Overzicht
Binnen het overzicht worden de resultaten getoond van je winkel binnen het spaarsysteem.
De resultaten zijn in te zien voor vandaag, gisteren, de huidige maand en de vorige maand.

Winkels
Binnen het onderdeel winkels worden de winkels getoond die aan je account gekoppeld zijn. In
de meeste gevallen zal dit één winkel betreffen. Door te klikken op het vergrootglas zijn een
aantal zaken te wijzigen voor je winkel. Dit zijn;

 • Naam    Enkel voor intern gebruik
 • Afbeelding    Verschijnt in de applicatie (header) na inloggen
 • 1€ is [1] punt     Standaard staat dit ingesteld op 1, maar eventueel is dit te wijzigen 

naar een andere waarde. Bijvoorbeeld bij acties als ‘dubbele 
spaarpunten’ kan dit getal aangepast worden naar 2.

Medewerkers
Aan een winkel kunnen medewerkers gekoppeld worden. Het wordt sterk aangeraden (in
verband met het nakijken van transacties) om iedere medewerker een eigen account te geven.
Een medewerker bestaat uit een ‘Naam’ en een Pincode. De pincode wordt automatisch
gegenereerd en is zichtbaar na het opslaan van de medewerker. Wanneer een medewerker geen rechten 
meer dient te hebben, kan de medewerker uit de lijst verwijderd worden. 
Later opnieuw toevoegen blijft mogelijk.

Transacties
In het transactie overzicht wordt een complete lijst getoond van alle uitgevoerde transacties.
Een transactie volgt op basis van één van drie onderstaande acties;

 • Van winkelier naar kaart   de winkelier geeft punten uit. Het saldo van de winkelier krijgt een 
negatieve verrekening.

 • Van kaart naar winkelier   de winkelier neemt punten in. Het saldo van de winkelier krijg een 
positieve verrekening, minus de commissie.

 • Van winkel naar systeem   bij het afsluiten van een periode wordt het saldo van de winkel op 
‘0’ gezet door het systeem en vindt er een afrekening plaats via de 
penningmeester.

 

 Winkelier 
 – mobiele applicatie
Download de applicatie ‘Rooi 2000 klantenkaart’ uit de Play Store en open de applicatie via de
tablet.

De eerste keer wordt gevraagd in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruik hier
de gegevens voor op pagina 1 van deze handleiding. Na het inloggen blijft de tablet gekoppeld
aan de winkelaccount, tot er handmatig wordt uitgelogd.

De volgende stap is het invoeren van de pincode. Deze is per medewerker uniek en bestaat
altijd uit vier cijfers. Op basis van een succesvolle pincode wordt direct de scanner geopend
om een klantenkaart te scannen.

Na het succesvol scannen van een kaart kunnen punten uitgegeven of ingenomen worden. Het
bedrag of aantal punten wordt ingevoerd, en indien nodig worden bonuspunten toegekend.
Vervolgens klik je op ‘transactie uitvoeren’.

De transactie is pas succesvol uitgevoerd wanneer de melding ‘Transactie gelukt!’ in beeld
verschijnt!!

Nieuwe kaart uitgeven
Wanneer een klantenkaart gescand wordt die nog niet gekoppeld is aan een gebruiker, verschijnt direct 
het registratieformulier. Vul dit formulier compleet in.

Heeft de klant een oude spaarkaart, dan kan deze direct ingenomen worden en kan het saldo 
opgenomen worden in het registratieformulier. Het saldo overnemen is enkel mogelijk bij registratie. Een 
overgenomen saldo bij registratie wordt niet gekoppeld aan de winkelier en heeft dus ook geen invloed 
op het saldo van de winkel.

Wil de klant dit op een later tijdstip uit laten voeren, dan moet dit via een servicepunt plaatsvinden.

Na registratie kan de kaart direct in gebruik genomen worden.

Restricties
• Wanneer een cadeaukaart een saldo boven 0 heeft, kunnen enkel punten ingenomen worden.
• Wanneer een cadeaukaart een saldo van 0 heeft, kunnen enkel punten uitgegeven worden.

Tips
•  De medewerker wordt na 30 seconden automatisch uitgelogd wanneer geen actie uitgevoerd wordt op 

de melding ‘transactie gelukt’.
•  De medewerker wordt na 30 seconden automatisch uitgelogd wanneer er op ‘annuleren’ geklikt wordt.
    De 30 seconden kun je laten verlengen naar 1 minuut of langer. Geef dit door aan   

helpdesk@natuurlijksintoedenrode.nl 
•  Bij het klikken op het ‘Natuurlijk! Sint-Oedenrode’ logo wordt de medewerker ook direct uitgelogd.
•  Via het menu, de knop ‘account’ kan voor de tablet ingesteld worden of de camera op de voorkant of 

achterkant standaard gekozen wordt.


