
Hoe kan in tijden van corona het 
ticketsysteem in Assist helpen als 

reservatiesysteem in het jeugdhuis?



In de rubriek ‘Activiteiten’ kan je alle activiteiten van het jeugdhuis
en deelnemers beheren, alsook tickets maken en verkopen.

In tijden van corona kan deze tool gebruikt worden als reservatiesysteem 
door van elke openingsdag- of avond een ‘activiteit’ te maken,

en per activiteit max. 50 gratis tickets aan te bieden.



Voor je zo’n eerste ‘activiteit’ aanmaakt, kan je best
eerst de rubriek ‘Voorkeuren en instellingen’ overlopen.



In de rubriek ‘Voorkeuren en instellingen’ kan je heel
wat instellingen aan je eigen voorkeur aanpassen.



Opgelet! Dit zijn ‘standaardinstellingen’ die vanaf dan bij elke activiteit 
standaard ingeladen worden. Eens deze hier 1 keer zijn ingesteld, kan je 

nadien per activiteit deze instellingen nog specifieker aanpassen.



Zo kan je de kleuren van de webshop, het lettertype
en het logo aanpassen aan de huisstijl van jouw jeugdhuis.

Standaard staan de kleuren van Assist ingesteld…



…en ziet de webshop er zo uit.



Door enkel al de kleuren aan te passen, het logo van het jeugdhuis
op te laden en wat te spelen met de ‘spatie boven de titel’…



…pas je de webshop in enkele kliks aan,
aan de huisstijl van jouw jeugdhuis.



Alle titels en teksten in de webshop kan je aanpassen,
zodat je kan uitleggen waarom je plots moet
reserveren om naar het jeugdhuis te komen.



Belangrijk is dat je bij Stap 2 instelt dat je per
reservering maximum 1 ticket kan bestellen.



Gebruik gerust de teksten in deze presentatie ter inspiratie.



Na elke reservering wordt automatisch een mail verstuurd met het
ticket in bijlage. Ook die mail kan je naar jouw wensen aanpassen.



Opdat de ontvanger zou kunnen terugmailen, moet je eerst een
‘mail-alias’ instellen. Assist legt je stap voor stap uit hoe je dat doet.



Wil je de reservaties opvolgen, dan kan je na elke reservatie een 
bevestigingsmail laten aankomen bij één of meerdere medewerkers.



Heb je alles correct ingesteld, ga dan naar
de rubriek ‘Activiteiten toevoegen en beheren’.

(omdat je enkel gratis tickets aanbiedt, moet je Mollie niet instellen)



Klik op de NIEUW-knop om je eerste ‘activiteit’ toe te voegen.



In de detailfiche geef je best een algemene benaming op,
omdat het niet echt om een activiteit gaat. Als voorbeeld

gebruiken wij de benaming ‘Welkom op reservatie!’



Vervolgens geef je de datum op. Als je die dag of avond zal werken met 
meerdere tijdslots raden we aan om hier nog geen startuur op te geven.



Selecteer de locatie of maak deze aan moest
het jeugdhuis als locatie nog niet in Assist staan.



Je kan nog enkele contactgegevens opgeven, maar dat is niet verplicht. 
En eventueel bundel je al deze ‘activiteiten’ onder dezelfde groep.



Door bovenaan de keuzelijst ‘Welke gegevens’ aan te passen,
spring je naar de pagina ‘Tickets en webshop’.



Op de pagina ‘Tickets’ kan je per tijdslot tickets aanmaken,
en instellen wanneer de reservatieperiode start en eindigt.
Klik op de NIEUW-knop om een eerste ticket aan te maken.



Op de detailfiche van een ticket bepaal je
de benaming, de prijs, het aantal…

Als benaming kan je hier het tijdslot opgeven. In dit voorbeeld
nemen we ‘Tijdslot 18u. – 21u30’ als benaming.



Omdat het hier om een gratis reservatie gaat, geef je € 0,00 als prijs op.

Er mogen slechts 50 personen op één moment samen in het jeugdhuis 
zijn. Trek dus eventuele verantwoordelijken af van dit totaal.



Bij sommige velden vind je een info-knop ( ). De info die je daar vindt, 
kan je helpen om de opmaak van tickets en webshop te optimaliseren.



Klik op de knop met het vergrootglas om
een voorbeeld te downloaden van een ticketblad.
Laad ook hier het logo van je jeugdhuis op en pas

de teksten aan die op het ticket zullen verschijnen.



Klik op de knop met het vergrootglas om
een voorbeeld te downloaden van een ticketblad.

Klik vervolgens op knop met het vergrootglas
om een voorbeeld van een ticket te zien.



Voor je effectief de reservaties openstelt,
kan je nakijken of alle info 100% klopt.



Op die manier maak je alle tickets aan voor de verschillende tijdslots.



Van zodra je minstens 1 ticket aangemaakt hebt, verschijnt de link naar 
de webshop. Naar deze link moet je verwijzen op je website of Facebook.



Indien gewenst, kan je ook instellen wanneer
de reservaties mogen starten of afgelopen zijn.



De startpagina van jouw webshop kan er dan zo uitzien.



Wil je op de avond de tickets scannen,
dan vind je onderaan de link naar de scanpagina.



Per tijdslot zie je hoeveel tickets er reeds gescand zijn.



Let wel: Assist biedt zelf geen scanners aan (die moet je zelf aankopen).
Assist biedt ook geen live ondersteuning aan tijdens een event.



Op de pagina ‘Deelnemers en gastenlijst’ krijg je een
overzicht van iedereen die een ticket gereserveerd heeft.

Was er iemand ziek op een bepaalde avond, dan heb je een overzicht van 
met wie deze persoon die avond potentieel in contact is geweest.



Met de vier knoppen rechts boven het overzicht kan je
een adressenlijst downloaden, adresetiketten of e-maillijst opmaken

of alle gegevens van de aanwezigen exporteren naar Excel.



En that’s it. Heb je toch nog een vraag, klik dan rechts bovenaan op de 
knop ‘Help’ om naar de online help pagina’s van Assist te gaan.



Je komt terecht op de pagina help.assistonline.eu waar je onder de
rubriek ‘Tickets’ antwoorden krijgt op heel wat veel gestelde vragen.



Klik door op één van de veelgestelde vragen
om het antwoord te krijgen op je vraag.



Succes en… Stay Safe!

www.assistonline.eu


