
Eventtouch koppelen met Netwerkapp

Voor de koppeling tussen Netwerkapp en Eventtouch moeten er in Eventtouch enkele
zaken worden ingericht.

Dit bestaat uit een basis koppeling en enkele optionele opties afhankelijk van het event:
- optie 1: sessie keuze in netwerkapp en terugschrijven naar eventtouch
- optie 2: qr code tonen in Netwerkapp
- optie 3: standhouders weergeven bij exposanten

Na de omschrijving van de mogelijkheden en benodigdheden volgt een stapsgewijze
instructie hoe deze gegevens ingevoerd moeten worden in het Networkapp dashboard.

Basis koppeling

Zodra we de API toegang en benodigde gegevens voor Eventtouch ontvangen kunnen we
de koppeling opzetten.

Om te kunnen beginnen aan de koppeling is een goedgekeurde offerte nodig, zodat de
event omgeving open staat.

We hebben daarvoor ten eerste nodig:
 de API key (bijvoorbeeld 1adasdf36sdv9dase5 )

Event URL: (bijvoorbeeld
https://www.eventtouch.eu/adfiz/adfizplatformbijeenkomst/ )

 Filter naam: (aanbeveling: NWA API)

In het filter dat wordt ingericht in Eventtouch moeten naast naam en e-mail alle velden
worden opgenomen die in Netwerkapp worden getoond en de velden die moeten worden
teruggestuurd vanuit netwerkapp naar eventtouch.  Bijvoorbeeld sessie rondes en
netwerkapp specifieke velden (zie hieronder)
De volgende velden worden normaal gesproken in ieder geval minimaal opgenomen:

loginName

registrationStatus

firstName

middleName



lastName

email

Let op dat het filter zo ingesteld is dat mensen ook na het scannen op locatie opgenomen
blijven. Ook personen die annuleren blijven bij voorkeur in het filter zodat we de
workshopplaatsen kunnen vrijgeven.

In de meeste gevallen zal er een persoonlijke code worden verstuurd vanuit Eventtouch.

Hiervoor moet het volgende worden gedaan:
 nwa_personal_code als veld aangemaakt in eventtouch (en opgenomen in filter)

nwa_online_link als veld aangemaakt in eventtouch (en opgenomen in filter)
 nwa_ingelogd als veld aangemaakt in eventtouch (en opgenomen in het filter)

De koppeling zal dan iedere 20 minuten de persoonlijke codes en links terugschrijven
naar Eventtouch voor de nieuwe aanmeldingen.

 

Aanvullende Opties
Hieronder staan een aantal opties die ingezet kunnen worden afhankelijk van de wensen
van de klant.

Optie 1: sessie keuze in Netwerkapp, terugschrijven naar eventtouch

In de standaard koppeling gaan we er vanuit dat gebruikers de sessies kiezen bij
inschrijving in eventtouch en dat ze dat terugzien in Networkapp.   In sommige gevallen is
het wenselijk om de sessie keuze in de app te maken.

Als deze sessiekeuze vanuit Networkapp weer terug moet worden geschreven in
Eventtouch zijn er extra handelingen nodig:

Om zeker te zijn dat de sessies goed teruggeschreven kunnen worden moet in
eventtouch een export card aangemaakt worden met de namen van de sessies zoals
deze in Eventtouch bekend zijn.

Voorbeeld:



(Vraag eventueel hulp bij de support afdeling van Eventtouch hiervoor)

Zorg dat je bij Mapping aan de linkerkant de termen:
Veldnaam
Optienaam

exact zo overneemt als in het screenshot (hoofdletter gevoelig)

Wat we straks nodig hebben bij het inrichten:
Hoe heet de card met de export voor de sessies (in screenshot is dat bij Sessies)

Optie 2:  QR code weergeven in de app
Het is mogelijk om de QR code voor toegang ook in de app weer te geven, er komt dan
een QR code icoontje bij op het home scherm van het event, met daarachter de scanbare
QR code.

Het inrichten van deze optie vind je als optionele stap in het stappenplan in het volgende
hoofdstuk.

Optie 3: Standhouders weergeven bij exposant
Het is mogelijk om op de exposanten pagina in Networkapp ook één of meerdere
contactpersonen te tonen, waar dan direct een afspraak mee gemaakt kan worden.

Om de juiste personen bij een exposant weer te geven moeten deze personen ook in
eventtouch worden opgenomen.   De eenvoudigste optie is om dit te doen op basis van
company/organisatie naam. (neem deze dan iig op in het filter)

Mocht niet iedereen van de organisatie getoond moeten worden op de exposantenpagina



dan zijn er twee manieren om dit te bereiken:

1. neem een extra kolom op in eventtouch (en voeg ook toe aan het filter) genaamd
'Standhouder'  en zet daar de naam van de organisatie in bij welke de persoon
getoond moet worden (deze methode heeft de voorkeur)

2. neem een extra kolom op in eventtouch (en voeg ook toe aan het filter  genaamd
'Rol' (of vergelijkbaar)  en zet daar in  'Standhouder'   zodat we dit in de kunnen
koppeling kunnen combineren met de naam van de organisatie. (Die moet in dit
geval ook ingevuld zijn en opgenomen in het filter)

Bij gebruik van de eerste optie kun je straks bij het inrichten van de koppeling eenvoudig
de kolom slepen.   Bij de 2e optie is ondersteuning vanuit Networkapp noodzakelijk om de
koppeling in te richten.

Stappenplan voor Inrichten in Networkapp

1. Verzamel de hierboven genoemde gegevens van de API vanuit Eventtouch

Onthoud dat de API key toegang geeft tot persoonsgegevens en daar zorgvuldig
mee moet worden omgegaan

2. Log in op het Networkapp Dashboard en ga naar het Event  (controleer of het event
al open staat, de koppeling werkt niet volledig tijdens een 'trial')

3. Ga naar Participants > Import



4. Kies voor 'Setup Integration'

5. Selecteer nu 'New Eventtouch authorization'

6. Vul de Eventtouch URL en de API key in
de URL is iets als: https://www.eventtouch.eu/customername/projectname
en de API key is een reeks letters en getallen

https://www.eventtouch.eu/customername/projectname


7. Klik 'Save & Continue'

8. Vul nu het juiste Filter in bij FILTER NAME
Het is belangrijk dat dit exact (hoofdlettergevoelig) overeenkomt met wat je eerder
als filter naam gekozen hebt.  (aanbevolen naam:  NWA API)

9. Klik op 'Start'

10.Je ziet nu een standaard mapping tussen de velden in de verschillende systemen

11. Je kunt nu eventuele extra kolommen slepen die je ook wel gebruiken in
Networkapp, vaak in ieder geval een veld voor Company/Position



Als je de QR code wil tonen in de app: vink dan 'Hide columns already in use' uit
en sleep vervolgens het 'loginName' veld van de rechterkant ook naar het  'QR
code data' vakje aan de linkerkant

Wil je sessie keuzes vanuit eventtouch in Networkapp laten zien, kijk dan in het
hoofdstuk 'sessie keuzes inlezen'

Wil je sessie keuzes terugschrijven, vraag dan ondersteuning aan Networkapp,
maar zorg dat iig de Event URL, API key en filter naam al in het dashboard zijn
ingevuld en opgeslagen. Stuur deze niet per e-mail.

12.Tot slot kunnen we instellen welke gegevens Networkapp terug stuurt:

13.Kies bij 'write personal invite code to'  het veld waarin de invite code moet worden
weggeschreven, als je de eerdere aanbevelingen hebt gevolgd heet dit veld:
'nwa_personal_code'

14.Kies bij 'write personal online app link to'  het veld waarin de persoonlijke online app
link moet worden weggeschreven, als je de eerdere aanbevelingen hebt gevolgd
heet dit veld: 'nwa_online_link'

15.Kies bij 'write networkapp activation status to'  het veld waarin 'Ja' moet worden
weggeschreven als de code in gebruik is genomen, als je de eerdere
aanbevelingen hebt gevolgd heet dit veld: 'nwa_ingelogd'

16.Sla de aanpassingen op door 'Update' te klikken.  Het kan 20 tot 30 min. duren
voordat wijzigingen zichtbaar zijn in de lijst en codes worden teruggeschreven naar
Eventtouch.



Sessie keuzes inlezen

Naast de basis velden zoals naam en email kun je ook extra profielvelden of sessie keuzes
inlezen.

Om dit te doen  sleep je de betreffende kolom naar één van de twee knoppen onderaan: 'add
profile field'  of 'add program selection'

Er komt nu een extra veld bij.   Hier stel je vervolgens de import verder in:

Bij 'start' kies je dag en tijd  van het tijdsblok waar binnen de programma items vallen.
Bij 'end' kies je dag en tijd voor het einde van het blok.



'Template' mag je leeg laten

Hoe moet je het aangegeven tijdvak gebruiken?

Een workshop wordt als 'geselecteerd' aangemerkt voor een gebruiker als er een match is tussen
een programma onderdeel wat in het ingelezen veld staat   en de begintijd binnen het aangegeven
tijdvak valt.     Stel dat je als tijdvak  12:00-13:00   aangeeft.  En er is van 12:15-13:15 een
programma onderdeel met een matchende naam, zal deze dus als geselecteerd worden
aangemerkt.       Je kunt het tijdvak dus best net iets ruimer kiezen, zolang het niet overlapt met
andere rondes.

In de meeste gevallen maak je per workshop ronde een veld aan. met begin en eindtijd van de
betreffende ronde.

Als de namen van de sessies uniek zijn over de hele dag, kun je ook één veld aanmaken met als
begintijd het begin van het event en eindtijd van .  Dit kan handig zijn als sessies niet precies in
rondes zijn ingedeeld.

Mochten sessie namen uit het registratiesysteem niet exact overeenkomen met de naam in het
programma, dan kun je de naam zoals deze uit het registratiesysteem komt  bij het betreffende
programma onderdeel invullen bij het veld 'alternative names'.


