
 

Gebruik van de app 

Downloaden en installeren 

De BeeSafe app is ontwikkeld voor iOS en Android. Je kan de app downloaden via de 

volgende linkjes: 

 

iOS: https://apps.apple.com/us/app/beesafe/id1508973853?ls=1 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.esites.anderhalvemeter 

Registreren  

Het registreren van je account kan op twee manieren: 

● Automatisch, via het inloggen met Google: hiervoor moet jouw organisatie wel 

geautoriseerd zijn (en gebruik maken van Gsuite). Vraag je leidinggevende indien 

je niet zeker weet of je hier gebruik van maakt. 

● Handmatig: jouw leidinggevende maakt een account voor je aan. Deze ontvang je 

via je leidinggevende. 

   

https://apps.apple.com/us/app/beesafe/id1508973853?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.esites.anderhalvemeter


 

Inloggen 

Na het installeren loop je het inlogproces door. Je hebt twee opties hiervoor: 

● Inloggen met Google: indien jouw organisatie gebruik maakt van Gmail kun je 

direct inloggen met jouw Gmail account. Je hoeft dan niet opnieuw een account 

aan te maken. 

● Inloggen met jouw gebruikersnaam / wachtwoord. Het account is door jouw 

leidinggevende aangemaakt. 

 

Tijdens het inlogproces kun je ook het volgende instellen: 

● Toestemming voor locatie: deze gebruiken we alleen om te kijken of je in de buurt 

van je kantoorpand bent. Is dit het geval, dan wordt je automatisch ingecheckt.  

● Toestemming voor notificaties (iPhone only): je kan push-notificaties ontvangen 

over je reserveringen of over het feit dat je te lang op een werkplek bent 

ingecheckt (bijvoorbeeld na werktijd) 

   



 

Startscherm 

In het startscherm van de app zie je een overzicht van jouw kantoorpand: 

● Ingecheckt 

Hier kun je zien op welke werkplek en/of ruimte je momenteel bent ingecheckt. 

Deze zijn van invloed op het aantal personen wat aanwezig mag zijn op jouw 

kantoor. Als je bent ingecheckt, kun je ook direct uitchecken. 

● Reserveringen 

Via de reserverings knop kun jij werkplekken reserveren. Die zie je terug in dit 

overzicht. 

● Aanwezig 

Dit geeft de bezetting weer van hoeveel mensen er momenteel in jouw 

kantoorpand zijn.  

● Ruimtes 

Dit geeft de bezetting weer van de verschillende vergaderruimtes binnen jouw 

kantoorpand.  

● Bezetting 

Dit geeft de bezetting weer van de verschillende etages binnen jouw kantoorpand.  

   



 

In- en uitchecken 

In en uitchecken kan op verschillende manieren: 

Inchecken via een QR code 

Je kan inchecken via een QR code op verschillende manieren: 

● Via de BeeSafe app (iPhone & Android) 

Tik op de incheck-knop en tik op het QR code icoontje (meest linkse). Geef de app 

toegang tot de camera (indien deze vraag wordt gesteld). Als je vervolgens de QR 

code scant, wordt je automatisch ingecheckt. 

● Via je camera (iPhone) 

Open je camera. Op het moment dat je focust op de QR code zie je een link in je 

scherm staan. Tik je daar op, dan opent de BeeSafe app, en ben je automatisch 

ingecheckt. 

● Via je QR-scan app (Android - hier zijn diverse apps voor) 

Open de app en scan de QR code. Je ziet dan via deze app een link in je scherm 

staan. Tik je daar op, dan opent de BeeSafe app, en ben je automatisch ingecheckt. 

Snel inchecken via NFC - alleen bij Magic of hoger 

Er zijn verschillende mogelijkheden om jezelf in te checken. Een daarvan is snel inchecken, 

via een NFC tag. Hiervoor moet jouw telefoon wel geschikt zijn. 

Heb je een iPhone 7 of hoger? 

Dan kun jij met de BeeSafe app snel inchecken. 

Heb je een Android telefoon? 

Het is afhankelijk van je telefoon of je de mogelijkheid hebt om snel in te checken. Je kan 

er vanuit gaan dat als je telefoon maximaal 2 jaar oud is, je gebruik kan maken van het 

systeem. Als je telefoon geen NFC functionaliteit ondersteunt, dan geeft de BeeSafe app 

dit bij het snel inchecken vanzelf aan. 



 

Snel inchecken zonder de BeeSafe app te openen - iPhone 11 en hoger 

Op het moment dat je de telefoon bij het NFC logo op de sticker houdt, ontvang je een 

notificatie. Tik op deze notificatie, unlock je telefoon en de BeeSafe app opent 

automatisch. Je wordt dan direct ingecheckt. 

 

Let op: de NFC-lezer in je telefoon zit bovenaan, naast je camera. Houd je telefoon dus 

aan deze zijde tegen de sticker aan. 

Snel inchecken met de BeeSafe app - iOS 

Tik op de incheck-knop en tik op het NFC icoontje (middelste). Houdt je telefoon bij het 

NFC logo op de sticker. Je wordt dan direct ingecheckt. 

 

Let op gebruikers: de NFC-lezer in je telefoon zit bovenaan, naast je camera. Houd je 

telefoon dus aan deze zijde tegen de sticker aan. 

Snel inchecken zonder de BeeSafe app te openen - Android 

Unlock eerst je telefoon (belangrijk) en op het moment dat je de telefoon bij het NFC logo 

op de sticker houdt, opent de BeeSafe app automatisch. Je wordt dan direct ingecheckt. 

 

De fabrikanten van Android toestellen hebben geen lijn getrokken in waar de NFC-lezers 

zitten. Meestal zit de lezer boven in de telefoon, op de achterzijde. 

Snel inchecken met de BeeSafe app - Android 

Open de BeeSage app en de telefoon bij het NFC logo op de sticker. Je wordt dan direct 

ingecheckt. 

 

De fabrikanten van Android toestellen hebben geen lijn getrokken in waar de NFC-lezers 

zitten. Meestal zit de lezer boven in de telefoon, op de achterzijde. 



 

Handmatig inchecken via een code 

Vul de code van de werkplek / ruimte in die staat aangeven en tik op “Gereed”. Je bent nu 

ingecheckt. 

Uitchecken 

Het uitchecken kan op dezelfde manieren als het inchecken. Je kan aan de melding in de 

BeeSafe zien of het is gelukt. Daarnaast kun je, als je bent ingecheckt, via het dashboard 

jezelf ook nog een keer uitchecken door op het X-je te tikken. 

Ik krijg een fout bij het in- of uitchecken 

De volgende melding(en) krijg je op het moment dat je niet in de buurt van je 

kantoorpand bent: 

● Om in te kunnen checken, dien je op kantoor te zijn, of in ieder geval daar in de 

buurt. 

 

De volgende melding(en) krijg je op het moment dat de code of tag die je wilt scannen 

niet in het systeem staat: 

● De opgegeven code is niet gevonden, controleer de code. 

● Ongeldige code, ruimte kan niet worden gevonden. Probeer op een andere manier 

in te checken. 

● Dit is geen geldige beesafe QR code. Probeer het opnieuw. 

● Deze tag bevat geen beesafe data! 

   



 

Reserveren - alleen bij Magic of hoger 

Het is mogelijk om maximaal 3 werkplekken te reserveren. Zo ben je verzekerd van een 

werkplek. 

 

Er zitten een paar voorwaarden bij het reserveren van een werkplek: 

● Een reservering is niet gelijk aan het inchecken van een werkplek. Zorg dus dat je 

op tijd aanwezig bent. 

● Zodra je incheckt, wordt je reservering verwijderd. Zorg dus dat je gedurende de 

dag ingecheckt blijft op je werkplek. 

● Je kan maximaal 7 dagen vooruit plannen. 

● Je kan maximaal 3 reserveringen aanmaken. 

● Een werkplek kan voor een ochtend, middag of hele dag gereserveerd worden. 

● Als je een uur na de aanvangstijd nog niet bent ingecheckt, vervalt je reservering. 

Je ontvangt hier een herinnering van middels een push bericht.  

Reservering aanmaken 

● Ga naar het reserveringsscherm (kalender icoontje in de menubalk). 

● Tik op het plusje om een nieuwe reservering aan te maken. 

● Voer de gegevens in.  

● Kies de werkplek waar je wilt zitten. 

● Bevestig om je reservering door te voeren. 

Reservering wijzigen 

Het is (nog) niet mogelijk om een reservering te wijzigen. Verwijder de reservering en 

begin opnieuw. 

   



 

Reservering verwijderen 

● Ga naar het reserveringsscherm (kalender icoontje in de menubalk). 

● Je ziet hier een overzicht van je reserveringen. 

● Druk op het kruisje bij de betreffende reservering om deze te verwijderen. 

● Bevestig om je reservering te verwijderen. 

Uitloggen 

Uitloggen kan eenvoudig: tik op het handwieltje in het menu en tik op “Uitloggen”. Na het 

bevestigen wordt je direct uitgelogd. 

Account verwijderen? 

Wil jij je account laten verwijderen uit het BeeSafe systeem? Neem dan contact op met je 

leidinggevende. Degene die toegang heeft tot het CMS van BeeSafe kan jouw account 

verwijderen uit het systeem. 


