Scipio App

Op zoek naar een echte kerk app?
Scipio App, de unieke app voor uw gemeenteleden

Introductie
De Scipio App is een mobiele applicatie welke dient als communicatiemiddel met- en
voor uw gemeenteleden.
Door de integratie met de ledenadministratie in Scipio Online zijn uw gemeenteleden
snel en eenvoudig bereikbaar. De Scipio App biedt talloze mogelijkheden om uw
inkomsten te verhogen en biedt mogelijkheden voor de communicatie met uw
gemeenteleden!
Stel iedereen in staat om zelf actief deel te nemen aan de gemeente!

Koppeling met de ledenadministratie
Maakt u gebruik van Scipio Online voor de kerkelijke ledenadministratie?
Koppel dan eenvoudig de Scipio App met uw ledenadministratie in Scipio Online.
Het synchroniseren van de ledengegevens – vanuit Scipio Online – gebeurt
automatisch op de achtergrond. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met
privacyregels. Bij elke persoon in Scipio Online staat een vinkje of de persoon
doorgestuurd mag worden naar deze externe applicatie. Alleen als het vinkje aanstaat,
dan komt de persoon mee en komt deze beschikbaar. Periodiek worden de gegevens
daarbij gesynchroniseerd.
Indien uw gemeente nog geen gebruik maakt van Scipio Online, dan kunt u de app ook
gebruiken. Importeer uw leden dan vanuit een Excelbestand.
De Scipio App is een extra communicatiemiddel met en voor uw gemeente. De Scipio
App is dusdanig laagdrempelig dat ook de jeugd hiermee beter betrokken wordt bij het
kerkenwerk.

Digitale collecte
Steeds meer gemeenteleden hebben geen contant geld meer in hun portemonnee.
Geen probleem met de Scipio App; uw gemeenteleden kunnen snel en eenvoudig in de
Scipio App een donatie doen. Elke persoon heeft hiervoor binnen de Scipio App een
tegoed. Is het tegoed op, dan kan de persoon deze direct opwaarderen. Op dat
moment wordt er direct binnen Scipio Online een eenmalige incasso klaargezet die,
door het kerkelijk bureau naar de bank verzonden kan worden. De opbrengsten worden
– zonder tussenkomst van derden – direct bijgeschreven op de bankrekening van uw
kerk.
Het gemeentelid kan vervolgens op een door de kerk ingesteld collectedoel een bedrag
plaatsen. Dit bedrag wordt na bevestiging van het tegoed afgehaald. Gegeven bedragen
blijven voor het gemeentelid altijd zichtbaar (handig voor de belastingaangifte).
Voor de gemeente is alleen het totaal gegeven bedrag zichtbaar. Zodoende is de privacy
gewaarborgd en is niet te zien wie welk bedrag heeft gegeven.
Daarnaast kan op elk gewenst moment een gift gedaan worden; dit is dus niet beperkt
tot alleen de zondag. Hiermee kunnen dus ook speciale acties worden gehouden die
gedurende een of meerdere weken beschikbaar zijn.

U kunt hiermee vooraf al een collecterooster maken. Alleen binnen door u
gespecificeerde perioden worden bepaalde doelen zichtbaar binnen de Scipio App.
Tijdbesparend en actueel!
De werking is financieel te vergelijken met collectebonnen. In eerste instantie wordt er
een tegoed aangekocht. Dit wordt vervolgens verdeeld over een of meerdere doelen.

Ledenlijst bekijken
Hiermee stelt u uw gemeenteleden in staat om de overige leden van uw kerk op te
zoeken en desgewenst hier mee contact te leggen. Dit werkt hetzelfde als de papieren
gemeentegids van vroeger maar is altijd actueel en volledig geïntegreerd en
afgeschermd in de Scipio App.
Belangrijk:
Niet elke gemeente wil dit. Daarom kan de gemeente op elk gewenst moment zelf
kiezen of deze module wel of niet beschikbaar is voor uw gemeenteleden. Daarnaast
kunnen gemeenteleden uit de ledenlijst afgeschermd worden (niet zichtbaar).

Toezeggingen doen
Binnen de Scipio App kan de gemeente meerdere doelen aanmaken met een
koppeling aan de fondsadministratie van Scipio Online. Een persoon kan op deze
manier jaarlijks een toezegging doen voor een bepaald doel. Doorgaans is dit
Kerkbalans of VVB. Maar ook evangelisatie, diaconie, de TU of andere doelen zijn
hierbij mogelijk.
Elke persoon kan op elk gewenst moment een toezegging per doel ingeven. Daarbij
wordt aangegeven hoe de persoon wil betalen en in welke termijnen. Na bevestiging
wordt dit automatisch doorgezet naar Scipio Online.
De bijdrageadministrateur hoeft dit alleen te bevestigen voor akkoord.
Hierdoor houdt u nu en in de toekomst grip op een actueel ledenbestand. Alle
mutaties worden automatisch zichtbaar binnen Scipio Online. Een efficiënte en
toekomstgerichte oplossing.

Doelgericht communiceren
Pushberichten naar alle leden
Heeft u belangrijk nieuws te melden aan leden, stuur dan een pushbericht
naar alle leden, eventueel met afbeelding. Een bericht inplannen en later versturen
kan uiteraard ook.

Pushberichten naar specifieke groepen
Stuur pushberichten naar specifieke groep. Zo kunt u gericht een uitnodiging mailen
naar de jeugd of een specifieke wijk.

Contact opnemen met één specifiek lid
Bent u op zoek naar de contactgegevens van een specifiek lid? Zoek het lid op in de
ledenlijst en zoek contact via e-mail of telefoon.

Veilig en vertrouwd
Toegang voor leden
Alleen de leden en geregistreerde gasten van de kerk hebben toegang tot de app.
Hierdoor is alle informatie uitsluitend beschikbaar voor de leden. Leden krijgen
toegang op basis op van een persoonlijk e-mailadres.

Misbruik melden
Leden kunnen berichten, foto's en reacties plaatsen die misschien niet gepast zijn.
Andere leden kunnen deze content eenvoudig melden. Hier krijgen de
beheerders een melding van in het appbeheer.

Eigen huisstijl
Iedere kerk is uniek een heeft een eigen identiteit. In de Scipio App kunt u deze identiteit doorvoeren. Maak gebruik
van de huisstijlkleuren, het logo van de kerk en sfeerfoto’s.
Wilt u hierin nog een stapje verder gaan, kies dan voor de Scipio App Premium. De leden hebben dan ook het logo van
de kerk op het startscherm van de telefoon staan. Daarnaast krijgt de app een eigen vermelding in de app stores.

Volledig zelf in te stellen
Online app beheer
Iedere kerk die gebruik maakt van de Scipio App, krijgt een eigen appbeheer. Daarmee bepaalt u zelf welke modules u
activeert en voor wie. Zo kunt u de app voor vele doeleinden gebruiken.

Handige statistieken
Met de statistieken krijgt u een uniek inzicht in het gebruik van de app. Hiermee kunt u inspelen op trends en acties
bepalen om bijvoorbeeld de collecte-inkomsten te verhogen.

Beheer zelf of met een team
Beheer de app zelf of samen met een voltallig bestuur. Of besteed het beheer nog verder richting commissies of
andere vrijwilligers.

Interactie met leden
Fotoalbums

Deel je moment

Reageren op nieuws

Een beeld zegt meer dan 1000
woorden. Maak fotoalbums aan en
geef (optioneel) leden rechten om
foto’s toe te voegen.

Deel mooie momenten of foto’s
met iedereen in de kerk. Of laat
een reactie achter op een van de
berichten van andere leden.

Ga de interactie met leden aan en
laat ze reageren op uw
nieuwsberichten.

Verkoop advertentieruimte in de app
Bent u als kerk aangewezen op sponsoren of adverteerders? In de Scipio App plaats u desgewenst eenvoudig
advertenties en heeft u met de gebruikersstatistieken een overtuigend verhaal richting de sponsoren. Een slimme
manier om de inkomsten te verhogen.
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Baptisten Katwijk
Baptisten Op Doortocht Ede
C3 Arnhem
3GK Deventer
CGK Bunschoten
CGK Zwolle
CGK Groningen
GKV Dronten Zuid
GKV Ede-Noord
GKV Eindhoven
GKV Bergschenhoek
NGK De Lichtboog Ede














GKV Enschede Zuid
GKV Emmeloord
GKV Houten Het Kruispunt
GKV Meppel Kruiskerk
GKV Spakenburg-Zuid
GKV Almere
GKV Plantagekerk Zwolle
Kruispunt Vathorst
PG Beilen-Hijken-Hooghalen
PG Zaandam
PG Dokkum-Aalsum-Wetsens
PG Groningen






CGK Emmen
Ankergemeente Nieuwegein
PG Hoogeveen
VBG Enkhuizen

Functionaliteiten
Koppeling ledenadministratie
Collectemodule
Transactiekosten collecte
Agenda met (iCal) koppeling
Helpdesksupport voor app beheerders
Pushberichten versturen
Integratie met Facebook, Twitter, Instagram, Flckr
Nieuws inclusief koppeling eigen website (RSS)
Eigen gegevens inzien
Eigen huisstijl
Sponsoren
Deel je moment
Documentenbeheer
Kerkbalans en VVB toezeggingen
Mutaties doorgeven
Eigen App in de Appstore
(eigen app naam, logo en vermelding app stores)
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€ 59,95
per maand

€ 149,95 *
per maand

Gratis
* Eigen app store account vereist. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Scipio App
Premium

Wat hebben we nodig?
De Scipio App kan door iedere kerk worden gebruikt. Voor bepaalde functionaliteiten is de koppeling met Scipio
Online (ledenadministratie) een vereiste.
Basisvereisten Scipio App




Scipio Online ledenadministratie
E-mailadressen van de leden die u wilt uitnodigen voor de Scipio App
Een Apple of Android smartphone met een internetverbinding (wifi of 3G/4G/5G)

Indien uw kerk geen gebruik maakt van Scipio Online, dan kan er handmatig een ledenlijst worden aangemaakt in het
beheer van de app of u kunt uw leden importeren vanuit een Excelbestand.
Vereisten voor de module Digitale Collecte



Scipio Online met de bijdragenadministratie en de module automatische incasso
Een incassocontract (kunt u zelf aanvragen bij uw eigen bank)

Vereisten voor de module Toezeggingen (Kerkbalans en VVB)


Scipio Online met de bijdragenadministratie

Start, Plus of Premium?
Waarom kiezen voor Scipio App start
 Gratis zonder vaste kosten of verplichtingen
 Verbeter de communicatie met leden
 U wilt ontdekken wat digitaal collecteren uw kerk aan extra inkomsten oplevert
 U betaalt alleen een variabel bedrag, indien de collectemodule wordt gebruikt (4% van
de collecte opwaarderingen) en de app u dus ook extra inkomsten oplevert
 U kunt de collectemodule op ieder moment zelf weer uitzetten
 U kunt op ieder moment upgraden naar Scipio App Plus
Waarom kiezen voor Scipio App plus
 U betaalt alleen een vast maandbedrag (u weet uit ervaring dat dit voor uw kerk
voordeliger is dan een variabel bedrag)
 Ook digitaal toezeggen voor Kerkbalans en VVB
 U stimuleert het gebruik van de app actief door meer interactie tussen en met leden te creëren
Waarom kiezen voor Scipio App premium
 U profiteert van alle voordelen en functionaliteiten van Scipio App Plus
 U kiest zelf de naam van uw eigen app
 Een mooie boost voor de uitstraling en het imago van uw kerk
 Uw leden weten uw app altijd te vinden, door een eigen vermelding in de app stores (Apple en Android)

Start vandaag nog uw eigen (gratis) app
Hoe kunnen we de app aanvragen?
Stuur ons een e-mail of bel met één van onze adviseurs en we richten kosteloos een eigen app in voor uw kerk.
Belangrijk: Voor het activeren van de koppeling tussen Scipio Online en de Scipio App, hebben we een bevestiging van
de Scipio Online beheerder nodig. Indien u niet weet wie de beheerder is, dan kunt dit doorgaans navragen bij het
kerkelijke bureau.
Hagru BV
info@hagru.nl
050 20 50 000
www.hagru.nl
Let op Alleen bij Scipio App start wordt 4% van de collecte-opwaarderingen in rekening gebracht. Dit bedrag wordt maandelijks
geïncasseerd (samen met de abonnementskosten van Scipio Online). Voordelen: geen vaste kosten per maand, u betaalt alleen bij
gebruik, geen abonnementskosten of verplichtingen.
De abonnementskosten van Scipio App Plus en Premium worden door middel van automatische incasso per maand afgeschreven.
Alle tarieven zijn exclusief 21% btw. Op dit document zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

