Első lépések és használati útmutató a GfK Smartscan
alkalmazáshoz v1.0
Általános tudnivalók a rögzítendő termékekről
A felmérés során Ön részletes adatokat szolgáltat nekünk Háztartása napi fogyasztási cikk vásárlásairól.
Az alkalmazást Háztartásának bármely tagja (aki okostelefonnal rendelkezik) letöltheti és használhatja
ugyanúgy, mint Ön, így mindenki be tudja rögzíteni a vásárlásait. Adja meg neki(k) is az e-mailben található
QR kódot és máris egy csapatként tudnak rögzíteni - megkönnyítve ezzel egymás munkáját.
Napi fogyasztási cikknek
magok, fűszerek, tészta,
macskaeledel), mosókozmetikumok, száj-,
vitaminkészítmények.

nevezzük a friss és mindenféle csomagolt élelmiszert (zöldség, gyümölcs,
édesség, pékáru, kávé, sajt, húskészítmények, bor, fagyasztott áru, kutya-, és
és tisztítószerek, háztartási papíráruk (papírzsebkendő, toalettpapír),
test-, haj és lábápolással kapcsolatos termékek, gyógyszerek,

A műszaki, kertészeti, lakberendezési, kulturális, stb. cikkeket nem kérjük rögzíteni. Ha bizonytalan azzal
kapcsolatban, hogy egy adott terméket be kell-e rögzítenie, vagy sem, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Miután letöltötte a GfK Smartscan alkalmazást, és elkezdi az első vásárlását rögzíteni, érdemes otthon az
Ön által vásárolt termékeket a következők szerint csoportosítani:
A)
B)
C)

mélyhűtött, fagyasztott cikkek - a legjobb a rögzítést ezekkel kezdeni, hogy utána rögtön a
fagyasztóba tudja tenni őket
olyan termékek, melyeken van vonalkód
olyan termékek, melyeken nincs vonalkód vagy az üzlet által ráragasztott (belső) vonalkód van

A vásárlások rögzítéséhez indítsa el a telefonján a GfK Smartscan alkalmazást.
A kijelzőn a következő oldalak fognak megjelenni:


Ha a „Ki vásárolt?” kérdésre kattint, akkor az Ön által, a regisztrációkor megadott Háztartástagok
keresztneveit fogja látni. Itt tudja kiválasztani azt a személyt, akinek a vásárlását rögzíteni fogja.
Kérjük, ha itt nem a Háztartásához tartozó személyek neveit látja, jelezze felénk mielőbb.
A lenti példában Tündét választottuk ki:

 A „Hol vásárolt?” kérdésnél kérjük megadni az üzlet/bolt nevét, ahol a vásárlás történt. Ezt úgy tudja
kiválasztani egyszerűen, hogy a felső üres mezőre rákattint és elkezdi beírni az üzlet nevét. Mostani
példánkban a Tesco hipermarketet választottuk. Ha megtalálta az üzletet, válassza ki, ha nem találja a
listában, akkor válasszon bolttípust (pl. pékség, kisebb vegyesbolt, stb.). Alul pedig válassza ki, hogy
személyesen a boltban történt-e a vásárlás vagy online rendelt-e.

 „A vásárlás teljes összege” menüpont kiválasztása után kérjük, adja meg a teljes összeget, ami
a blokkon / számlán szerepel, majd kattintson a billentyűzeten a bevitel, kész gombra.

 Most már el tudja kezdeni a termékek rögzítését, mindhárom kérdés mellett zöld pipa van.
Válassza a „Termékek rögzítése” menüpontot, majd ha szeretne vonalkóddal ellátott terméket
rögzíteni a „Szkennelje be a vonalkódot” sorra:

 Ezután megjelenik a kamera képe, melyet, ha a vonalkódra irányít, az alkalmazás automatikusan
leolvassa azt a termékről és a következő képernyőn láthatja (középső kép), hogy melyik terméket
rögzítette. Itt kérjük megadni a termék darabárát és a vásárolt mennyiséget. Előfordulhat, hogy nem
ismeri fel a vonalkód alapján a rendszer a terméket, ebben az esetben a 3. képen látható számsor
jelenik meg, ami a vonalkód alatt található. Ilyen esetekben is rögzítse a darabárat és a mennyiséget.

 Ha a termékek rögzítésénél véletlenül kétszer vagy rosszul rögzít egy terméket, a „Kuka” ikonra
kattintva kijelölheti, majd törölheti a kiválasztott terméket.

 A soron következő vásárolt terméket mindig az „Olvassa be a következő vonalkódot” mező
kiválasztásával tudja berögzíteni. Mielőtt beolvassa a következő vonalkódot, az ”Eddig rögzített
tételek”-nél ellenőrizheti, hogy mely termékeket rögzítette már be.


Ha vonalkód nélküli terméket szeretne berögzíteni, kattintson a következő sorra: „Vonalkód nélküli
termékek rögzítése”

 Ezen az oldalon a
jelre kattintva tudja kiválasztani, hogy milyen kategóriába tartozó vonalkód
nélküli terméket szeretne rögzíteni (2. kép). Ha minden vonalkód nélküli terméket rögzített,
válassza lent a „Kész” opciót.

 A vásárlási adatok rögzítésének végéhez érkezett, már csak 1 lépés van hátra: ha van olyan
blokk vagy számla a termékekről, amin jól láthatóan olvashatóak az adatok (termékek neve, stb.),
akkor kérjük, fényképezze le, ha nincs, vagy nem informatív a blokk, akkor válassza a „Nincs blokk
vagy számla” lehetőséget és kattintson lent a „Vásárlás adatainak küldése” mezőre.

Fontos, hogy a vásárlási adatokat csak akkor fogja tudni elküldeni, ha mindhárom pipa zöld színű,
azaz mind a 3 opciónál kiválasztotta az egyiket.
 Előfordulhat, hogy kizárólag vonalkóddal rendelkező termékeket vásárolt, akkor válassza a „Nincs
vonalkód nélküli termék” sort:



Ha valamilyen okból nem tudja beolvasni a kódot, (sérült, kopott, stb.), hagyja ki azt a terméket



Amennyiben a keresett terméket nem tudja besorolni egyik Vonalkód nélküli termékek
kategóriába sem (pl. növény), akkor azt a terméket nem kérjük rögzíteni.



A termék darabszámát, árát a telefon / tablet billentyűzetének segítségével tudja megadni



Fontos! A darabszám megadása arra vonatkozik, hogy hány darabot vagy csomagot vásárolt
egy adott termékből, ami 1 adott vonalkóddal rendelkezik. Ha olyan csomagot vásárolt, melyben
többféle típusú termék van összecsomagolva (pl.: azonos márkájú szappant, tusfürdőt, dezodort
tartalmazó csomag) és van a csomagnak külön vonalkódja, akkor azt rögzítse, az ár
megadásánál pedig a csomag teljes árát adja meg, a darabhoz pedig 1db-ot írjon.



A multipack csomagokat is így rögzítse (azonos termékek összecsomagolva), pl. 6 db ásványvíz
vagy 5db Túró Rudi összecsomagolva. A multipack csomagoknak általában külön vonalkódja
van, fontos, hogy ezt a vonalkódot rögzítsék. Pl.: egy 5 db x 30 grammos Túró Rudi csomag
esetén 1-et kell megadni a darabszámnál és a csomagon (nem a terméken) levő vonalkódot kérjük
rögzíteni. Ha a multipack csomagnak nincs külön vonalkódja, akkor az egyik termékről olvassa
be a vonalkódot és a darabszámhoz (ha pl. 4 db egyforma vaníliás cukor van összecsomagolva) 4
db-ot írjon.

A GfK Smartscan alkalmazás menüpontjai


A menüt a bal felső sarokban levő ikonra kattintva tudja megjeleníteni:
A „kuka” ikonra kattintva törölheti az aktuálisan, legutóbb
berögzített vásárlás adatait.
Az „i” – információ ikon az alkalmazás minden oldalán
megtalálható, és az adott oldalhoz kapcsolódóan nyújt
segítséget a vásárlások rögzítésével kapcsolatban.

Menüpontok
o Kezdőoldal – főképernyő, itt tudja elkezdeni a vásárlások rögzítését
o Szabadság / Betegség – itt kérjük megadni, ha szabadság vagy betegség miatt nem tudott
nekünk vásárlási adatokat küldeni. A kezdő és záró dátum beírása után a „Mentés”-re kattintva
tudja elküldeni az információt.
o Vásárlások áttekintése – ebben a menüpontban a legutóbbi 20 eseményt láthatja, beleértve a
vásárlások, szabadság / betegség adatait
o GYIK – a leggyakrabban felmerülő kérdések és válaszok a rögzítéssel kapcsolatban
o Áttekintés – a GfK Smartscan alkalmazás alaplépései
o Kapcsolat – elérhetőségeink
o Beállítások – itt megjelölheti azt a személyt, akinek a vásárlásait a leggyakrabban rögzíti. Ha pl.
Ön az, akkor érdemes a saját nevét kiválasztani, így az alkalmazás automatikusan
az Ön nevét fogja megjeleníteni a „Ki vásárolt?” kérdésnél
– ugyanitt, ha a „Legutóbbi vásárlási adatok törlése”-re kattint, törölheti a
berögzített vásárlások adatait, ami bizonyos időközönként javasolt, mert ezzel
csökkenti az alkalmazás méretét. Fontos, hogy közvetlenül a vásárlás rögzítése
után ne használja ezt a funkciót, annak érdekében, hogy a legutóbb rögzített adatok
biztosan megérkezzenek
o Adatvédelem – A GfK adatvédelmi irányelvei
o Impresszum – A GfK elérhetőségei, vezetősége
A GfK Smartscan alkalmazás tulajdonságai
o Az alkalmazás csak az android 4.1-es vagy újabb, és az iOS 8.0 vagy újabb operációs
rendszeren működik.
o A GfK Smartscan alkalmazás telepítéséhez legalább 250-300 MB szabad helynek kell lennie
az okostelefonon vagy tableten, hogy probléma nélkül használható legyen.
o Az alkalmazás mérete kb. 70 MB, de a Háztartás által rögzített adatok, az alkalmazáson belül
tárolódnak (beolvasott vonalkódok, blokkok fotói, stb.), ezért javasoljuk a 250 -300 MB szabad
tárhelyet.
Kérjük, ha kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot: haztartaspanel@gfk.com vagy hívja
hétköznapokon 10h és 18h között ingyenes zölszámunkat: 06 80 911 056

