myEVENT
EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR
CREW EN GASTEN REGISTRATIE

EVENTSOFT

Als festival/evenement organisator heeft u met veel disciplines te
maken zoals het evenement zelf, artiesten, pers, relaties, gasten,

EVENT MANAGEMENT SOFTWARE
Registratie van vrijwilligers, gasten,
pers, artiesten inclusief uitgifte
module.

bezoekers, materialen, kosten enzovoorts. Een kleine greep uit de

•

POLSBAND-DB
Zelf polsbandjes printen in eigen
opmaak en aantallen.

gegevens van crew/gasten.
Vaak beschikt ieder bestuurslid of

myEvent kan u hierbij helpen

•

BADGE-DB
Ontwerp, print en registreer
badges/passen in eigen beheer.

werkgroep over zijn/haar eigen

omdat alle informatie centraal

gegevens omtrent crew, gasten

wordt opgeslagen en dus vanaf

en leveranciers. De kans dat zaken

ieder willekeurige werkplek

ONLINE TICKET VERKOOP
Online ticketverkoop via onze partner
TIX4All.nl.

dubbel voorkomen is dan ook erg

beschikbaar is.

•

•

verschillende aandacht gebieden waar u mee te maken heeft.
myEvent is een applicatie voor de registratie van uw crew en gasten.
Geen Excel lijstjes of kladblaadjes met onleesbare en onvolledige

groot.
Geen Excel lijstjes met gasten of
Wie heeft het totaal beeld aan

medewerkers die eigenlijk op de

crew of gasten. Wat als een

zwarte lijst staan. Direct en helder

coördinator vanwege ziekte uitvalt.

inzicht in de actuele stand van

Kunnen we dan direct overdragen

zaken.

aan een collega?
Geen discussies meer want
iedereen ontvangt een
gepersonaliseerde accreditatie.
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CREW REGISTRATIE
De crew van uw evenement kan zich aanmelden via een web interface en de gegevens zijn direct
beschikbaar in de myEvent applicatie. U heeft direct inzicht in uw crew en of zij actief, non actief of zelfs
op de zwarte lijst staan. U kunt uw crew een zogenaamde uitgifte brief mailen met hierop de unieke
barcode en persoonlijke gegevens. Deze brief kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld het in
ontvangst nemen van faciliteiten (polsbandjes, t-shirts, drank en eetbonnen enzovoorts).
U heeft de mogelijkheid om een functie te definiëren en toe te kennen inclusief de daarbij behorende
faciliteiten. Het voordeel hiervan is dat de gehele crew dezelfde functie ook dezelfde faciliteiten
ontvangen. Wilt u onderscheid maken tussen een medewerker en een coördinator, dan maakt u
eenvoudig hier een aparte functie voor. Met behulp van een filter optie kunt een alle crew met een
bepaalde functie filteren, bijvoorbeeld alle coördinatoren, of bonnenverkopers, enzovoorts.
GLOBAAL OVERZICHT FUNCTIONALITEITEN CREW REGISTRATIE :
• Registeren crew met onderstaande gegevens :
• Achternaam, voornaam, voorletters en voorvoegsel
• Geboorte datum en geslacht
• Adres, postcode en woonplaats
• E-mail adres
• ID document en nummer
• Functie en opmerking veld
• T-shirt maat
• Filters op actief, non actief, zwarte lijst enzovoorts
• Export naar Excel
• Bulk mail optie om uw crew per e-mail te informeren

GASTEN REGISTRATIE
Ieder evenement beschikt over zijn eigen gasten of VIP’s (arrangement). Met behulp van deze module
kunt u zelfstandig gasten registreren, een ‘functie’ toe te kennen met de daarbij behorende
faciliteiten.
Na de registratie kunt u de accreditatie per e-mail versturen en is uw gast uitgenodigd. U heeft ook
hier direct inzichtelijk welke gasten op ‘actief’ of ‘non-actief ’ staan geregistreerd of aan wie de
uitnodiging nog verzonden dient te worden.
GLOBAAL OVERZICHT FUNCTIONALITEITEN CREW REGISTRATIE :
• Binnen de gasten registratie heeft u de beschikking over bijna dezelfde registratie velden als bij
Crew.
Extra registraties zijn o.a. :
• Gast van artiest
• Gast namens (bijv. van een bedrijf of bestuurslid
• Ingang
• Parkeren
Met behulp van zelf op te maken accreditaties kunt bijvoorbeeld onderscheid maken tussen een
standaard en een VIP accreditatie.
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UITGIFTE REGISTRATIE
Na het versturen van alle accreditaties/uitnodigingen komt het moment van het evenement.
Crew en gasten zullen zich melden en willen zo snel mogelijk naar hun werkplek, guest/press area
of festival terrein.
Van belang is dat de registratie en eventuele uitgifte van polsbandjes snel en eenvoudig verloopt
en iedereen de juiste spullen ontvangt. Onze uitgifte module laat in één oogopslag zien welke
‘faciliteiten’ iemand dient te krijgen. Dit kunnen T-shirts, drank/food bonnen en polsbandjes voor de
crew zijn en voor uw gasten een polsbandje.

UNIEK IN DE BENELUX…REAL-TIME GEPERSONALISEERDE POLSBANDJES PRINTEN
Sinds enkele jaren hebben wij een primeur met myEvent. Namelijk het direct printen van o.a.
polsbandjes voor uw crew/gasten.
Met behulp van myEvent is het mogelijk om direct bij de uitgifte registratie het juiste polsbandje te
printen. Door het inzetten van verschillende printers en kleuren polsbandjes kunt u snel en eenvoudig
uw crew/gasten voorzien van het juiste polsbandje.
•
•
•
•

geen fraude met grijp voorraad,
geen verkeerde polsbandjes,
geen polsbandjes meer over die niet gebruikt worden
gemakkelijk omschakelen naar bijvoorbeeld een andere kleur

ONTWERP UW EIGEN E-MAILS, ACCREDITATIES, BRIEVEN EN POLSBANDJES
De e-mail berichten en accreditaties die u naar crew of gasten verstuurd kunt u geheel zelf
ontwerpen evenals de look-and-feel van de polsbandjes. Ontwerp professionele e-mails en accreditaties
in eigen huisstijl met een achtergrond, logo’s, tekst, verschillende lettertypes, barcodes en database
velden om alles te personaliseren.
Er is geen beperking in het aantal ontwerpen dat u kunt maken. Ontwerp aparte lay-outs voor de
standaard accreditatie en de VIP accreditaties en e-mails. Uw accreditaties kunnen meerdere pagina’s
bevatten en maak op de 2e pagina bijvoorbeeld een route beschrijving met plattegrond.
Uw evenement krijgt een professionele uitstraling omdat u alles in uw huisstijl kunt vormgeven en
uw crew en gasten krijgen een gepersonaliseerde e-mail en accreditatie.
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WIE GINGEN U VOOR AFGELOPEN JAREN

PINKPOP

PAASPOP

APPELPOP TIEL

BOSPOP

PETEYFEST

NIRWANA TUINFEEST

WE ARE ELECTRIC

REGGAE GEEL (B)

SPEEDFFEST

Wij kunnen een mooie nieuwsbrief, flyer of brochure versturen
maar dat zegt natuurlijk nog niets over ons.
Wilt u liever van onze contactpersonen zelf horen hoe onze
dienstverlening is of hun ervaring met onze software… laat
het ons even weten en wij brengen u in contact.
SCUMBASH ROTTERDAM
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WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN
Vele festivals, - groot en klein, gingen u reeds voor en willen nu niet meer zonder. Het gemak waarmee
u tijdens het festival de crew en gasten uitgifte/ontvangst verzorgt geeft een professionele uitstraling aan
uw evenement.
Wij kunnen u helpen met o.a. :
• vertaling van uw werkwijze naar myEvent
• verhuur benodigde apparatuur zodat u hier geen omkijken naar heeft
• begeleiding tijdens registratie fase maar ook tijdens evenement…wij zijn ALTIJD aanwezig
• online ticketverkoop voor uw evenement

HUREN IN PLAATS VAN KOPEN
U kunt gebruik maken van myEVENT op basis van ‘huur’. U geeft aan wanneer u myEVENT wilt gaan
gebruiken in de periode voorafgaand aan het evenement. Voor de uitgifte tijdens het evenement
kunt u gebruik maken van onze ALL-IN-ONE oplossing bestaande uit :
• 1 server, netwerk componenten en bekabeling
• 2 werkplekken
• 2 scanners
• 2 polsband printers
• inclusief op en afbouw op dezelfde dag bij een 1-daags evenement
• exclusief polsbandjes
Uiteraard beschikken wij over voldoende apparatuur om meerder uitgifte punten in te richten of uit te
breiden. De inrichting van de uitgifte punten zal altijd in overleg plaats vinden want dat geeft ook
inzicht in benodigde apparatuur en kosten.

ONTWIKKELING myEVENT 4.0 IS GESTART
De ontwikkeling van een compleet nieuwe versie is gestart voor het seizoen 2016. Een nieuwe versie
met veel nieuwe functionaliteiten:
•
•
•
•
•

Crew
Gasten
Pers
Artiest
Sponsor

•
•
•
•
•

Relaties/Bedrijven
Productie
Diverse tabellen
Uitgifte
Stages

•
•
•
•
•

TODO
Producten
Rapporten
Mail
Cloud

In de volgende nieuwsbrief zullen we deze nieuwe versie verder toelichten
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VOORBEELDEN VAN SCHERM: CREW

Scherm voor de registratie van crew. Een overzichtelijk scherm waar u middels kleuren ook de
status kunt achterhalen. Met zoek mogelijkheden op achternaam, voornaam, adres, postcode
en e-mail adres kunt u snel iemand terug vinden.
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VOORBEELDEN VAN SCHERM: GASTEN

Gasten registratie. Gegevens zoals achternaam, voornaam en e-mail adres is voldoende.
Selecteer het evenement, de bijbehorende accreditatie en een functie en u bent klaar.
Klik op de knop ‘Mail’ om een gepersonaliseerde e-mail met de accreditatie als PDF bijlage
te versturen.
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VOORBEELDEN VAN SCHERM: UITGIFTE

Scan de barcode op de accreditatie en uw gast is geregistreerd dat de uitgifte heeft plaats gevonden.
U ziet tevens welke faciliteiten men dient te verstrekken. Heeft u ervoor gekozen om polsbandjes te
printen dan wordt direct,- zonder tussenkomst, het bandje op de juiste printer afgedrukt.
Zodra dezelfde accreditatie opnieuw wordt gescand zal er een melding verschijnen dat deze
accreditatie reeds is uitgegeven. U heeft nu de keuze om de accreditatie voor de 2 e keer te
accepteren of af te wijzen.
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LIEVER EEN DEMONSTRATIE?
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze brochure nog geen compleet beeld heeft
van de mogelijkheden binnen myEVENT of dat wij juist wel uw interesse hebben gewekt.
Niets is zo verhelderend als een interactieve demonstratie ter plekke. U kunt dan uw evenement
toelichten en wij kunnen kijken hoe wij dit kunnen vertalen binnen myEVENT.
Wij komen graag naar u toe ….dat mag overdag maar ook in de avonduren zijn.

ONLINE TICKETVERKOOP
Wij kunnen tevens de online ticketverkoop voor uw evenement realiseren inclusief een ticket in
uw huisstijl. Door gebruik te maken van onze ticket oplossingen heeft u volledige controle over
uw kaartverkoop. Achter de schermen heeft u altijd direct inzicht in de status en voortgang van
de verkoop. Ook het gehele betalingsverkeer wordt door ons geregeld. Tijdens het evenement
komen wij scannen en is er standaard altijd personeel aanwezig.
Geen meerjarige contracten, geen kleine lettertjes, geen extra kosten maar direct weten
waar u aan toe bent.

CONTACT GEGEVENS
Muziekagenda Company

post/bezoek :

Standaardmolen 86
6003 CK WEERT

+31 (0)6 23 11 10 67
website : www.eventsoft.nl
e-mail : info@eventsoft.nl

telefoon :

NL82KNAB0282 9060 10
btw : NL112838042B01
kvk : 13034828

bank :
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