Wij zijn

QR codes downloaden

Hoe werkt de QR code?
De QR codes bieden optimaal gebruikerksgemak voor de chauffeur om een schademelding te starten.
De chauffeur scant de code met zijn smartphone en de schademelding via Bumper begint.
Bumper genereert unieke QR-codes voor ieder voertuig van jouw wagenpark. De QR-codes zijn kentekengebonden,
daardoor weet je zeker dat de schademelding bij het juiste voertuig komt.
Voor het registreren van enkel ladingsschade is er een algemene QR code, deze is niet gebonden aan een soort schade of voertuig.

QR code scannen van een trekkende eenheid of werkmaterieel?
Zo werkt het:

•
•
•
•

Bij schade kan de chauffeur de QR code van de trekkende eenheid scannen met de camera van een smartphone.
De chauffeur opent de webpagina die op zijn scherm verschijnt.
Als de schademelding is gestart zijn de gegevens van het voertuig alvast ingevuld.
De chauffeur kan direct door de met de schademelding.

QR code scannen van een oplegger/aanhanger
Na het scannen van de oplegger QR code moet de chauffeur zich eerst identificeren met zijn telefoonnummer.
Dit om te voorkomen dat een willekeurig iemand de QR code (die aan de buitenkant van de oplegger is geplakt) scant
en een nepschademelding doet. Daarom is het belangrijk dat ook de chauffeurs en hun telefoonnummers in Bumper staan,
zodat ze zichzelf kunnen identificeren.
Er zijn twee manieren om aan de QR codes te komen:
1. Als beheerder kan je de QR codes zelf downloaden en printen (lees het stappenplan op pagina 4)
2. Via het Bumper team als sleutelhanger of sticker (lees verder op pagina 5)

Tip: mocht het scannen niet werken download dan de QR scanner in de app store op jouw smartphone.

Zelf QR codes downloaden in de Bumper omgeving
Let op: de QR codes kunnen alleen gedownload worden door een beheerder.
Lees meer over de verschillende rollen en rechten in de download: Teamleden, rollen en rechten
•
•
•
•
•

Ga naar instellingen -> pijltje rechtsboven naast de bedrijfsnaam.
Klik op QR codes onder het kopje Beheer
Kies voor de optie Per voertuig of Alleen ladingschade.
Per voertuig: doorloop de stappen en download de QR codes voor jouw wagenpark
Alleen ladingsschade? Deze algemene QR code download vanzelf

Tip: druk de QR-codes met kenteken af, bijvoorbeeld op etiketten, en plak ze in de deurstijl van de cabine.

QR code sleutelhangers of QR code stickers laten drukken
Als extra service bieden we de mogelijkheid aan om de voertuig QR codes voor jouw bedrijf te
drukken op sleutelhangers of op stickers.
• Controleer of je wagenpark en chauffeurs goed in Bumper staan via het tabblad Vloot.
Staan ze er nog niet in? Zet deze dan eerst in Bumper.
• Stuur een mail naar info@bumper.nl om de QR codes aan te vragen.
Vermeld in de mail het volgende:
• De keuze voor QR code sleutelhangers en/of QR code stickers
• Het adres waar de QR codes naartoe gestuurd mogen worden
• Je ontvangt de QR codes binnen twee weken op het opgegeven adres.

Tip: hang de sleutelhanger aan de sleutelbos of plak de sticker in de deurstijl van de cabine.

