Nieuwe mogelijkheden in de (web)-APP!
Bekijkt u de App online via www.burnfatnotfuel.nl dan kunt u vanaf vandaag alle nieuwe mogelijkheden in
de App bekijken en gebruiken. Heeft u de App gedownload via uw smartphone, dan vragen wij nog heel
even uw geduld. Binnenkort komt ook daar de nieuwe update.
In de nieuwe versie van de App heeft u de mogelijkheid om o.a. meerdere werklocaties te definiëren.
Tevens geeft de App een seintje, door middel van een “?” op uw timeline, als deze die dag geen rit heeft
geregistreerd. U kunt dan aangeven dat u bijvoorbeeld die dag met het OV naar uw werk bent gereisd.
Daarnaast kunt u vanaf nu awards verdienen door vooral veel te blijven fietsen.
De verschillende mogelijkheden lichten we kort toe, maar ga vooral zelf op ontdekkingstocht.

A | Uw profiel aanvullen
Ga naar instelling en vul onder [profiel] o.a. uw
werkdagen aan. Zo verschijnt er op de
dagen dat u wel werkt, maar geen rit hebt gemaakt een
“?”. U kunt dan zelf aangeven of u wel gereisd hebt, maar
bijvoorbeeld met het OV of de auto.

B | Meerdere werklocaties definiëren.
Heeft u meerdere werklocaties voeg deze dan toe in de App.
De eerste keer kunt u dit doen, nadat u een rit naar de desbetreffende werklocatie hebt gemaakt.
Klik op het [fietsicoon] van de gemaakte route. Klik vervolgens op de [kaart]. U ziet het beginpunt van uw
route (groen) en het eindpunt (rood). Staat er in de icoontjes een “?” afgebeeld, dan herkent de App dit
niet als een woon- of werkrit. Is dit wel het geval, voeg deze locatie dan handmatig toe door op het [?] te
klikken.

Voorbeeld (zie afbeeldingen):
U bent vanuit huis vertrokken. De App
herkend dit als uw woonlocatie (u ziet een
e
huis). Uw (2 ) werklocatie wordt niet herkend
(u ziet een ?). Klik op het “?”. Vul vervolgens
de naam in van uw werklocatie. Hier is
gekozen voor de straatnaam. Geef
vervolgens ook aan dat dit ‘Werk’ is. Klik tot
slot op ‘Bewaar’. Het kaartje wordt opnieuw
getoond. U ziet nu in het rode blokje een
werkicoon. De App zal vanaf nu deze locatie
altijd als werklocatie herkennen.

C | Beheren van locaties
Kies bij ‘Instelling’ [Mijn locaties] en u ziet vervolgens alle bekende locaties. Klikt u een locatie aan, dan ziet
u de details. U kunt de naam wijzigen of de bestemming (Huis of Werk). Tevens kunt u hier een locatie
verwijderen. Het “?”zal in dit geval weer zichtbaar worden als u aankomt op deze bestemming.

D | Bladeren in uw historie
Klik op de [Naald] om uw historie te bekijken. U kunt hier per week uw ritten bekijken. Klik op de “V” op de
geselecteerde week te bekijken. Klik op “X” om te annuleren.

E | Awards verdienen
Door te fietsen kunt u [awards] verdienen. Deze awards verschijnen in uw app. U kunt ze verdienen en
verzamelen door vooral veel te blijven fietsen. Als er een nieuwe Award wordt uitgereikt, ontvangt u
hierover een e-mail. Via de e-mail kunt u de awards
delen op Twitter en/of Facebook.

