
Handleiding enquête zuil Reesponz 

U krijgt de zuil aangeleverd met daarop de juiste software en accounts. De iPad is reeds in de zuil 

gemonteerd en de instellingen zijn afgestemd op de functionaliteit van een enquête. Dit betekend 

dat de functie handgebaren is uitgeschakeld en de thuisknop is afgeschermd. De aan/uit knop is te 

bedienen met de meegeleverde activeringspin.  

Installatie 

Gebruik de activeringspin om de iPad in te schakelen. Dit doet u door links boven in de hoek met de 

pin 2 á 3 seconden via het gaatje op de aan/uit knop te drukken.  

 

Vervolgens schuift u op het scherm de knop [ontgrendel] naar rechts. 

 

  



U krijgt nu het bureaublad te zien. 

 

ga naar [instellingen] dan naar [Wi-Fi]. Kies het netwerk en vul vervolgens het wachtwoord in om 

verbinding te maken.  

(Reesponz is een on-line werkende app die het best functioneert in een stabiele en constante WiFi 

verbinding) 

Gebruik de activeringspin om de iPad uit te schakelen.  

Gebruik de activeringspin om de iPad in te schakelen 

(omdat de thuisknop is afgeschermd en handgebaren zijn uitgeschakeld is dit de enige manier om 

weer op het bureaublad te komen. En de app Reesponz in te schakelen.) 

 

U krijgt nu het bureaublad te zien. 

activeer nu de app met de titel [Dashboard].  

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Deze heeft u per mail ontvangen. 

Bij [instellingen] kunt u de vragen formuleren, feedbackopties ingeven, rating activeren of uit zetten, 

en uw bedankmelding formuleren. Als u dat heeft gedaan drukt u op [instellingen opslaan].  



 

 

het de dashboard-omgeving kunnen ook de reacties worden bekeken en filters worden ingesteld 

over de periodes en mogelijk over de locaties ( allen bij Reesponz goud). Het is ook mogelijk de te 

filteren op de negatieve of positieve reacties.  

 
de dashboard-omgeving is ook te benaderen via een ander device (PC, tablet, smartphone, enz) 

log dan in met uw gebruikers naam en wachtwoord in op http://www.reesponz.com/dev 

Dus u kunt op afstand uw instellingen wijzigen en/of de reacties raadplegen. 

 

Inschakelen 

Om de iPad gebruiksklaar te maken voor het afnemen van de enquête voert u de volgende stappen 

uit. 

1. Gebruik de activeringspin om de iPad in te schakelen. 

2. Schuif de knop [ontgrendel] naar rechts. 

3. Activeer de app (deze staat op het bureaublad) 

http://www.reesponz.com/dev


Uitschakelen 

Om de iPad uit te schakelen voert u de volgende stappen uit. 

1. Gebruik de activeringspin om de iPad uit te schakelen. 

2. Schuif de knop [zet uit] naar rechts. 

 

De zuilen zijn voorzien van een voeding voor de iPad. Het is raadzaam de zuilen aan te sluiten met de 

stekker. Als de zuil niet aangesloten is zal de gebruikstijd beperkt zijn en afhankelijk van de batterij. 


