
Instruktion Visit Connect 

Visit Connect är en app som man kan använda för att samla heta leads på mässan. I appen har du 

möjlighet att svara på frågor som du skapat, skriva anteckningar, ta bild och spela in ett röstmemo. 

Allt detta bara för att kunna göra din uppföljning efter mässan så bra som möjligt. Du får bäst resultat 

av appen om du lägger in frågor och ber monterpersonalen att verkligen nyttja detta verktyg. Man 

kan antingen aktivera appen på monterpersonernas telefoner eller så låter man en iPad eller 

liknande ligga i montern för alla att använda. Det är då viktigt att man noterar vem det är som 

scannar varje person. Här nedan följer en instruktion om hur man går tillväga för att aktivera 

portalen, och därigenom även appen.  

 

1. Klicka på länken som ligger i mailet om Visit Connect. När du klickar på länken kommer det 

att se ut som nedan. Här kan du välja om du vill logga in med ett existerande konto eller 

skapa ett nytt.  

 

 

 

2. Om du klickar på ”skapa nytt” så får du upp följande val. För att komma ihåg ditt 

användarnamn brukar vi rekommendera att man använder sin mailadress även här.  

Lösenordet behöver vara minst 8 karaktärer. 

 

 



3. När du loggat in i systemet så ska du få upp en ruta där du aktiverar eventet. Då klickar man i 

rutan bredvid ”I accept Terms and Conditions” och då kan man klicka på ”Activate account”.  

 

 

 

4. Får man inte upp denna ruta, kan man klicka på events i vänstermenyn och ”+ Add” i högra 

nedre hörnet. Man får då upp nedan ruta där man fyller i aktiveringskoden. Aktiveringskoden 

är den sista delen av URL-länken som vi använde i steg 1. Koden börjar med ”a-”. Klicka sedan 

på ”Validate”. Du kommer då till steg 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Nu är du inne i portalen. Vi går igenom de olika valen i vänstermenyn uppifrån och ner. 

Under ”Exhibitor” kan du ändra ditt företagsnamn. 

 

 

 

6. Du kan se alla dina leads under ”browse leads”. Om du har tre licenser så kommer alla 

scannade leads synas här jämfört med bara den enhetens leads på appen. Här kan du ladda 

ner samtliga leads genom att klicka på ”Actions” nere i högra hörnet och sedan ”Export all 

leads”.  

 

 

 

7. Under ”Manage Questions” kan du skapa frågor som du vill ska synas i appen.  

Här kan man skapa frågor för att förenkla uppföljningen efter mässan. Några exempel kan 

 

 

 



vara: ”vilken produktkategori är kunden intresserad av?”, ”hur vill personen i fråga bli 

kontaktad?”. Om man är flera personer i montern som delar på en enhet så kan det även 

vara bra att ha en fråga där man ska fylla i vem säljaren i montern är så att rätt person följer 

upp varje lead.  

Du skapar frågor genom att klicka på ”+ Add” nere i högra hörnet. För att göra frågorna 

synliga måste reglaget bredvid ”Enabled” vara till höger. För att ändra i frågor så klickar du på 

pennan uppe till höger på frågan du vill ändra. Du kommer då få upp ett 

varningsmeddelande, klicka på ok. Om texten är mörkblå istället för grå så är frågan synlig i 

appen. Glöm inte att inaktivera standardfrågorna, då de per automatik är synliga i appen. 

Glöm inte att spara när du har ändrat något. 

 

 

 

 

 

8. Under ”Target list” kan man sätta mål för hur många leads teamet ska scanna per dag.  

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Under ”Scan licenses” ser man och aktiverar man de olika licenserna. Har man GoLeads får 

man 1 licens, har man GoPlus får man 3. Man kan även köpa till fler licenser och detta gör 

man genom ansvarig säljare. Man kan aktivera licenserna på två sätt.  

1. Antingen dubbelklickar man på en tom rad eller klickar på pennan ute till höger på raden 

och fyller i information om personen som ska få licensen. Personen i fråga kan även ta fram 

appen i den enhet som man vill använda på plats och scanna QR-koden eller fylla i koden för 

att aktivera enheten. Man fyller sedan i ”owner name” och ”owner email” för att kunna 

aktivera enheten. 

 

 

 

 

 



              

 

2. Man kan också aktivera enheten genom att klicka i rutan längst till vänster på raden. Då får man 

upp två alternativ nere till höger. Antingen så kan man maila licensen till rätt adress eller skriva ut 

licensen. Klickar man på ”Email scan app licence(s)” så får personen i fråga ett mail med både QR-

koden och den vanliga koden. Personen i fråga aktiverar då appen genom att antingen scanna QR-

koden eller fylla i bokstavskoden och sina uppgifter. Se bilderna ovan.  

Man kan också klicka på ”Print scan app licence(s)” och man får då upp en förhandsvisning av 

dokumentet. Man kan välja att antingen aktivera appen redan här om man har den tillgänglig, eller 

skriva ut dokumentet och ge det till rätt person. Denna person aktiverar då appen genom att scanna 

QR-koden eller fylla i bokstavskoden och sedan sina uppgifter enligt bilderna ovan.  

 

 

 

 

 



           

 

När enheterna är aktiverade så står det en aktiveringstid i portalen så att man kan vara säker att det 

funkar. Man ser även hur många personer varje enhet har scannat.  

 

 

 

10. Under ”User guide” har företaget bakom Visit Connect samlat de 

vanligaste frågorna om respektive del så kolla där om ni har frågor. 

Om man klickar på ”Ask for Support” så får man upp en chatruta 

nere i högra hörnet. Man kan även fråga ansvarig projektkoordinator 

om man behöver hjälp.  

 

 

 

 

 

 


