Haal het beste uit iCards van MyCardWallet
in je smartphone wallet
Een smartphone wallet is een digitale portemonnee: een centrale
plaats op de telefoon waar je pasjes van allerlei uitgevers bij
elkaar kunt op slaan. Maar ook toegangskaartjes, vliegtickets,
verzekeringsbewijzen en meer.
Een wallet kan door meerdere partijen gevuld worden: bijv. KLM,
Pathé, Booking.com, Starbucks en dus ook MyCardWallet. Steeds
meer bedrijven werken via MyCardWallet.
MyCardWallet is een van de weinigen die wallets op de meeste
gebruikte smartphones kan vullen en onderhouden: iPhone en
Android (Samsung, LG etc.).
ICards zijn eenvoudig in gebruik en krachtig in hun toepassing
maar om het optimale er uit te halen is het belangrijk om toch een
aantal dingen op je smartphone te controleren en/of in te stellen.
Je Wallet maakt gebruik van mobiele data en updates ontvang je
overal en altijd. Maak je niet druk over datagebruik: in
tegenstelling tot heel veel andere Apps op je smartphone gebruikt
Wallet heel erg weinig data (en stroom!).
Push en Pull.
Als je een mobiele of Wifi verbindingen hebt en er voor gekozen
hebt om automatische updates te ontvangen (achterkant van de
iCard) dan wordt een wijziging automatisch verwerkt (Push). Heb
je enige tijd geen verbinding gehad dan kan je de iCard altijd
handmatig bijwerken. Kies het symbool links onderin (Android) of
ga naar de achterkant van de iCard (i) en “trek” het scherm naar
beneden (pull).
Uitleg en tips voor jouw type telefoon.
iPhone
•
•

Een iPhone heeft standaard een wallet genaamd: Wallet
Controleer de instellingen van je iPhone:
o Ga naar Instellingen
o Kies Berichtgeving
o En kies vervolgens Wallet
o Zet daar alle schuifjes naar rechts (groen)
o En kies voor Stroken of Meldingen
o Stel Toon Voorvertoning Altijd in
Je telefoon kan nu berichten ontvangen die via Wallet
binnenkomen en toont je berichten over bijwerken, saldo
update, boodschappen, etc.
o Ga na deze stap terug naar Instellingen en kies
o Mobiel netwerk
o Scroll naar beneden tot je Wallet vindt
o Zet daar het schuifje naar rechts (groen)
Android Smartphones

De meeste Android Smartphones hebben standaard geen wallet.
Om het beste uit iCards te halen dien je de Pass2U App te
installeren uit de Google Play Store. Andere Apps kunnen ook wel
werken met iCards, maar zijn beperkt in interactie: als je
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spaarpunten verzamelt wil je die wel graag zien op je iCard. Dat
kan op Android Smartphones het beste met Pass2U of eventueel
met de PassWallet App.
•
•
•
•
•
•

De installatie is eenmalig. Het is dus niet nodig om steeds
weer de app te installeren
Start de Pass2U App en laat de app zoeken op het toestel:
3 horizontale streepjes linksboven
De app vindt onder Alle de al aanwezige iCards op je
smartphone
Scroll naar beneden en klik Instellingen aan
Zet de volgende schuifjes (oranje) naar rechts: Notificatie
en Starten na het toevoegen van een ticket
Je telefoon kan nu berichten ontvangen die via Pass2U
binnenkomen en toont je berichten over bijwerken, saldo
update, boodschappen, etc.

Soms doen smartphones net niet wat je verwacht. Heb je een
probleem met je iCard stuur dan een bericht naar
helpdesk@mycardwallet.nl.
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