
Lite förklaringar

Platsinställning 

• För att Skotersverige- Assist-appen skall
fungera måste platsinställningar vara
tillåten för appen hela tiden = se vidare
instruktioner

Ledbevis

• Hantering av ledbevis EFTER man har köpt 
ett ledkort

Protrails eller tillgång till “uökade 
leder”
• Försäljning av ledkarta i digital format



Hur acceptera 
platsinställningar

iOS Skotersverige Assist app



Process

1. Öppna inställningar

2. Välj Skotersverige Assist

3. Välj plats

4. Välj acceptera alltid



Vad är ProTrails/utökade
spår och leder?
Detta är ett sätt att sälja digitala kartor

Genom att välja att en led kategoriseras som
“ProTrail” eller “utökade leder”, innebär
detta att leden behöver köpas för att kunna
ses I appen eller på webb
Pro-trail-licensen skapas i back office

En förening kan ta fram rapporter som visar
hur många “protrails” som sålts



Skotersveriges app och protrails

När en användare av appen öppnar 
en förening får de ett meddelande 
om att de kan låsa upp ytterligare 
leder genom att uppgradera till Pro-
trails. Användare kan köpa licensen 
Pro Trails genom att välja Butiken 
och sedan välja ”Uppgradera till Pro 
trails”. Efter att betalningen har 
lyckats kommer alla leder att vara 
tillgängliga för användaren



Vad är en återförsäljare?

• Återförsäljaren är en tredjeparts säljare som utfärdar ett klistermärke/etikett som är ett bevis på en 
giltig biljett i ett annat format än en QR-kod, och som är ett klistermärke. Föreningen skapar en 
återförsäljare i backoffice under inställningar -> Användare.

• Efter att en återförsäljare har bekräftats kan de logga in på Skotersveriges-Assist-appen.  
Återförsäljaren kan endast verifiera och utfärda ett ledbevis för en klubb där kontot skapades. 
Klubben har möjlighet att skapa en rapport för varje återförsäljare så att utfärdande/ledbevis per 
återförsäljare kan övervakas och bekräftas av återförsäljaren.



Skotersverige-Assist-appen
för återförsäljare

• Återförsäljaren kan endast använda biljett kontroll
funktionen



Hur fungerar det?

När en användare köper en biljett får de en biljett till sin e-post. Den biljetten har en QR-kod 
som används för biljettkontroll. När QR-koden skannas av återförsäljaren visar den 
biljettinformationen om giltigheten är ok och om ett ledbevis utfärdats eller inte utfärdats 
innan Om biljettens giltighet är OK och ett ledbevis inte utfärdats, kan återförsäljaren 
utfärda ett ledbevis. 

När ledbeviset är utfärdat får återförsäljaren en e-postbekräftelse,



Skotersverige-Assist 
appen

1. När du har bekräftat ditt konto loggar du in 
med din e-postadress och ditt lösenord 

2. Välj Biljettkontroll och tryck på scan-knappen 

3. Skanna biljettens QR-kod och kontrollera om 
biljettinnehavarens namn och efternamn 
matchar enligt informationen på skärmen. 

4. Om biljettens giltighet är giltig och ledbeviset 
/etiketten inte har utfärdats kan du trycka på 
knappen, utfärda ledbevis/etikett. 

5. Fyll i etikettens ID-nummer och bekräfta att 
du vill utfärda denna etikett.

6. Om allt är i sin ordning, kan du ta nästa kund!


