Android Handleiding
Download de app in Google play.
De Maaster-app registreert je mijdingen tijdens de avondspits. Het is daarom belangrijk dat de app
altijd aan staat tijdens de avondspits van 15:00-19:00 uur. Android zal automatisch starten met
loggen om 15:00 uur. De app zal jouw spitsmijding vastleggen zonder dat jij hier iets van merkt.

1 Zorg dat je ingelogd bent
Log in met je email en wachtwoord. Zorg dat je elke avondspits bent ingelogd.

2 Geef de app machtiging tot je locatie en opslag-ruimte
Je locatie is benodigd om waar te kunnen nemen of je de spits mijdt. Je opslagruimte is nodig om deze
locatiebestanden op te slaan en naar de server te versturen. Je kunt de app machtigen op de volgende locatie:
Instellingen / Applications / Applicatie-beheer / Maaster app / Machtigingen
Zo schakel je de locatievoorzingen in:


Ga naar ‘Instellingen’



Scrol naar ‘Applications’



Ga naar ‘Applicatiebeheer’



Scrol naar beneden naar ‘Maaster app’



Ga naar ‘Machtigingen’



Zet ‘Locatie’ aan

De app zal je positie tijdens de avondspits tonen op de kaart. De app legt automatisch je locatie
vast, je hoeft hiervoor niets te doen!

iOS Handleiding
Download de app in de App store.
De Maaster-app registreert je mijdingen tijdens de avondspits. Het is daarom belangrijk dat de app
altijd aan staat tijdens de avondspits van 15:00-19:00 uur. In de app kun je een notificatie instellen
zodat je niet kunt vergeten de app aan te zetten.
Klik op deze melding om de app te starten en de app zal daarna automatisch jouw spitsmijding
vastleggen zonder dat jij hier iets van merkt.

1 Zorg dat je ingelogd bent
Log in met je email en wachtwoord. Zorg dat je elke avondspits bent ingelogd.

2 Geef de app machtiging tot je locatie
Je locatie is benodigd om waar te kunnen nemen of je de spits mijdt. Je kunt de app machtigen op de volgende
locatie:
Instellingen / Privay / Maaster app / Locatievoorzieningen
Zo schakel je de locatievoorzingen in:


Ga naar ‘Instellingen’



Ga naar ‘Privacy’



Ga naar ‘Locatievoorzieningen’



Zet ‘Locatievoorzieningen’ aan



Scrol naar beneden naar ‘Maaster app’



Zet ‘Locatievoorzieningen’ aan



Stel in op ‘altijd’

3 Zet de app elke avondspits aan
Klik elke dag op de melding die je krijgt om de app aan te zetten.
De app zal je positie tijdens de avondspits tonen op de kaart. De app legt automatisch je locatie vast, je hoeft
hiervoor niets te doen!
Hoe zet je je dagelijkse notificatie van de avondspits aan?
A.
B.
C.

Ga naar het menu-item ‘Instellingen’
Kies het tijdstip waarop je de notificatie wilt ontvangen (zie onderstaand figuur)
Klik op ‘OK’

