
Ankomstregistrering
CM Exhibition er udviklet til at være et effektivt værktøj til arrangementer,  

som administreres med Conference Manager. Du har mulighed for at scanne  
deltagernes navneskilte eller billetter og herved ankomstregistrere  

dem til arrangementer. 
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Log ind i app’en
Download CM Exhibition app’en gratis til smartphone eller tablet og benyt 

den mobilnøgle, som er blevet tilsendt på e-mail fra arrangøren.  
Kontakt arrangøren for arrangementet, hvis e-mailen ikke er modtaget.  

Indtast mobilnøglen
Mobilnøglen er blevet sendt 
til dig i en e-mail fra arran-
gøren af arrangementet.

2 Valgmuligheder 
Tryk på knappen som mobil-
nøglen giver dig adgang til 
at benytte.

3
1 Download og åben app’en

Find CM Exhibition i App Store 
eller på Google Play. 
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Scan stregkoden
Skulle telefonen ikke 
fange stregkoden, tag 
da telefonen stil le og 
roligt tættere på. 

Søg efter deltagere
Hvis registrering via 
stregkode ikke kan 
lade sig gøre, kan du 
søge efter deltageren i 
indtastningsfeltet. 

Indtast enten navn, 
e-mail eller deltager ID 
fra billetten. 

Den fleksible liste
Der er mulighed for at træk-
ke listen op eller ned efter 
behov for at se den fulde liste 
eller mi nimere for et større 
scannings område. 

Ankomstregistrering til arrangementet
Benyt ankomstregistrering til at scanne stregkoden på billetter eller navne-

skilte ved ankomst til arrangementet. Deltagerne vil derefter registreres  
på ankomstlisten i Conference Manager.
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Søgning af deltagere
Der er mulighed for at søge efter tilmeldte deltagere til arrangementet  

og dertil ankomstregistrere personen manuelt ved mislykket  
scanning eller mistet billet. 

Manglende betaling
Hvis der er tilknyttet betaling på 
arrangementet, og en deltager 
ankommer, som ikke har betalt, 
kan du selv vælge, om du ønsker 
at gennemføre registreringen. 

Registreres deltageren på trods 
af manglende betaling, vil en gul 
status vises på skærmen, og der 
vises en negativ saldo, indtil der 
er betalt. 

Indtastningsfeltet
Tryk på feltet og indtast 
Navn, E-mail eller Deltager 
ID fra billetten.  

1 Registrering
Tryk ”Registrér” for at regi-
strere deltagerens ankomst.

2 Annullér efter behov
Ønsker man at annullere 
registreringen, kan det gøres 
direkte på deltageren. 
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