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STARTERSGIDS

Alfa eID Collect is een eID software tool om snel en 
eenvoudig persoonsregistratie uit te voeren met 
behulp van de identiteitskaart en kaartlezer.

U leest de ID gegevens van uw bezoekers in en 
bewaart ze in realtime op uw computer.
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Alles wat je moet weten om vlot aan de slag te gaan.
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Hoe gebruik ik Alfa eID Collect?

• Alfa eID Collect instellen

Formule: Solo of Legio (de proefversie bevat de formule ‘Solo’) 
Wanneer u Alfa eID Collect voor de eerste maal opent, komt u onmiddellijk op het 
hoofdscherm terecht. Er zijn geen bijzondere instellingen voorzien in uw versie. 

Formule: Solo Connect of Legio Connect 
Wanneer u Alfa eID Collect voor de eerste maal opent, krijgt u de mogelijkheid om 
uw Teamleader account te koppelen. Vul uw Teamleader login en wachtwoord in en 
meld u aan. Heeft u de Teamleader gegevens niet bij de hand? Dan kunt u het 
venster sluiten en de gegevens achteraf aanvullen via de ‘instellingen’ knop 
rechtsboven. Nadat u Teamleader heeft geconnecteerd kunt u bepalen welke velden 
u tussen Alfa eID Collect en Teamleader wenst te synchroniseren. Standaard zijn de 
basisvelden gelinkt.
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•  Maak een evenement aan

Aan de linkerzijde van uw scherm vindt u de evenementenlijst. Een evenement bevat 
een naam, datum en eventueel een logo. Om een evenement toe te voegen klikt u 
op de knop ‘Evenement toevoegen’ of via de rechtermuisknop in de evenementen-
lijst. Een evenement kan zo ook aangepast of verwijderd worden.

Bovenaan de evenementenlijst staat een zoekbalk. Hiermee kunt u snel het juiste 
evenement zoeken en terugvinden. 

• Registraties in evenementen 

De rechterzijde van de applicatie toont de registraties voor het geselecteerde 
evenement.
De zichtbare kolommen kan u zelf bepalen via de ‘kolomconfiguratie’-knop.

Om een registratie te bewerken, dubbelklikt u op de lijn. De status van de 
registratie kan eenvoudig aangepast worden door op de avatar te klikken. U zal 
merken dat de statuswijziging steeds gelogd wordt. Via de rechtermuisknop kan u 
een badge printen voor de geselecteerde registratielijn.

Binnen de registratielijst kan u filteren via het filterveld. Rechts van het filterveld vindt 
u enkele extra functionaliteiten.

Gegevens vernieuwen

Synchroniseren met Teamleader - volledige registratielijst

Badges printen - volledige registratielijst

Registraties importeren uit Excel 
Vooraleer u een import uitvoert, adviseren we eerst eens een exportbestand te 
maken met Alfa eID Collect en u op deze blanco Excellijst te baseren voor de 
indeling en benaming van de kolommen voor import.

Registraties exporteren naar Excel

• Registraties toevoegen o.b.v. identiteitskaart

Alfa eID Collect is ontwikkeld om contactpersonen toe te voegen op basis van de 
identiteitskaart.

Wanneer uw kaartlezer is aangesloten en u een identiteitskaart in de lezer plaatst, 
kan u mits één druk op de knop ’registratie via e-ID toevoegen’ heel vlot de 
persoonsgegevens aan het geselecteerde evenement toevoegen.

De ingelezen informatie kan erna nog manueel overgeschreven of aangepast worden.
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Het inlezen van een eID plaatst deze persoon onmiddellijk op status ‘aanwezig’.  
Is deze persoon niet aanwezig, dan klikt u op de avatar die daarbij van groen 
(aanwezig) naar rood (afwezig) verandert.

In bovenstaand venster kan u voor deze persoon ook de registratiegeschiedenis 
raadplegen via de knop ‘Historiek weergeven’.

Wenst u extra informatie over de contactpersoon te bewaren, dan kan u de velden 
onder de tab ‘Extra’ gebruiken. De velden ‘Extra veld 1’ tot en met ‘Extra veld 3’ kunt 
u naar eigen wens voor persoonlijke data aanwenden. Indien u de formule ‘Solo 
Connect’ of ‘Legio Connect’ gebruikt, kan u deze velden ook linken aan velden in de 
contactfiche van Teamleader.

Onderaan het pop-upvenster vindt u de status van de contactpersoon.

Heeft u geen Connect formule? Dan kunt u de registratie opslaan via de knop 
‘opslaan’ of ‘opslaan en sluiten’. U bent klaar om verder te registreren.

Beschikt u over de Connect formule? Lees dan nog even verder!
Op de persoonsgegevensfiche vindt u onderaan de ‘Teamleader’-tab.

Statussen:
- Contactpersoon bestaat enkel in Alfa eID Collect
- Contactpersoon is gekoppeld in Teamleader (Naam Voornaam)

Nadat u de persoonsgegevens heeft opgeslagen, kan u een Teamleader-actie 
uitvoeren.

Contactpersoon importeren naar Teamleader

Contactpersoon koppelen aan bestaand Teamleader-contact

Contactpersoon synchroniseren naar Teamleader
  Inclusief eventuele gekoppelde extra velden.
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Contactpersoon synchroniseren uit Teamleader
   Inclusief eventuele gekoppelde extra velden.

Contactpersoon ontkoppelen van Teamleader

• Manuele registraties toevoegen

U kunt ook volledig manueel en zonder identiteitskaart personen registreren. In het 
venster vult u alle persoonsgegevens toe die voor u belangrijk zijn. De gegevens 
worden in Alfa eID Collect opgeslagen, en kunnen ook opnieuw met Teamleader 
gesynchroniseerd worden.


