Verschillen/ Overeenkomsten
MooveGo en MooveTeam
MooveGO
Individuele gebruikers
App in app stores
Smartphone

MooveTeam
Individuele gebruikers + teams
App in app stores
Smartphone en tablets

Personaliseren
Naam event, 1 logo, kleur, alle content (incl.
foto en videoberichten), aanpassen punten
per opdrachten, aanpassen tijd per opdracht

Personaliseren
Naam event, naam teams, 2 logo’s, kleur, alle
content (incl. foto en video berichten),
aanpassen punten per opdracht, optie: snelste
verdient meer punten, aanpassen tijd per
opdracht.

Mogelijkheden tijdens de game
Mogelijkheden tijdens spel:
● Vragen multiple choice

●
●
●
●

Hints
Foto opdrachten, niet te beoordelen
Video opdrachten, niet te beoordelen

Minigame: memory, guess the word,
puzzle, related words
● Video vraag (muziek challenge)

● Toevoegen van robots (jagen of
ontwijken)
● Invoegen overlay op Googlemaps
kaart
● Invoegen PDF met uitleg voor speler

● Gespeelde opdracht opent nieuw
level

Mogelijkheden tijdens de game
Mogelijkheden tijdens spel:
● Vragen multiple choice

●
●
●
●
●

Open vragen
Hints
Foto opdrachten, te beoordelen
Video opdrachten, te beoordelen

Minigame: memory, guess the word,
puzzle, related words, minigame:
fruitmachine, AR minigame: balletje
balletjes AR
● Video vraag (muziek Challenge)

● Toevoegen van robots (jagen of
ontwijken)
● Invoegen overlay op Googlemaps kaart

● Gespeelde opdracht opent nieuw level
● Invoegen PDF met uitleg voor speler
● Invoegen PDF met uitleg voor
instructeur
● Opdrachten belonen met objecten

● Opdrachten vergrendelen met objecten
● AR objecten (IOS), Android binnenkort
● AR opdrachten (IOS) Android
binnenkort
● Gadgets

● Realtime score

● Team / staff chatten met elkaar
● Instructeur kan teams van segment/
level veranderen
● Aanmaken onbeperkt aantal teams

● Aanmaken van allianties
● Opdrachten verdwijnen als eerste team
deze heeft gespeeld.
*AR opties, nu nog alleen mogelijk in
iOS

●
●
●
●
●

Opdrachten vergrendelen met
pincode
Aanmaken van levels/ segmenten
Aanmaken van 1 route

●
●
●
●

Individuele score zichtbaar
Activeren van de challenges

●
●
●
●
●

GPS
QR code
Vrijbeschikbaar
iBeacon
Automatische activering dmv maken
ketting

● Activering dmv. klik op kaart

Opdrachten vergrendelen met pincode
Aanmaken van levels/ segmenten
Aanmaken van meerdere routes, routes
kunnen toewijzen aan teams
Scores van alle deelnemers/ teams
zichtbaar
Activeren van de challenges

●
●
●
●
●

GPS
QR code
Vrijbeschikbaar
iBeacon

Automatische activering dmv maken
ketting
● Activering dmv. klik op kaart

● Kilometertelling (bepaalde afstand
afgelegd, kan challenge activeren)
Backoffice
Eigen inlog op platform MooveGO
go.mooveteam.com

Backoffice
Eigen inlog op platform MooveTeam

Onbeperkt spellen aanmaken in backoffice

Onbeperkt spellen aanmaken in backoffice

Ticketsysteem:
● Partner kan zelf tickets beheren dmv.
van sturen mail of app
● Eindklant ontvangt een link. Door op
link te klikken wordt app + game
geïnstalleerd

Moove80.mooveteam.com

● Elk team/ speler heeft eigen QR code.
● Door scannen van de code, kan de klant
inloggen
● Door invoeren gebruikersnaam en
password kan de klant inloggen
● Credit tegoed/ verbruik is te volgen in
backoffice

● Eindklant kan ook QR code scannen in
de app
● Keuze zelfde QR voor iedereen

● Elke speler andere QR
● Duur geldigheid ticket kan ingevuld
worden
● Duur game kan ingevuld worden (tijd
loopt af in spel)
● Credit tegoed / verbruik is te volgen in
backoffice
Foto’s en video’s komen NIET in de backoffice
terecht.
Geen mogelijkheid om vanuit backoffice
opdrachten te pushen of berichten te
verzenden
Via link kan klant score zien van andere
deelnemers

Alle foto’s en video’s worden naar backoffice
gestuurd en kunnen via mail naar klant
gestuurd worden, diavoorstelling
Opdrachten kunnen vanuit backoffice naar
speler/ teams gepusht worden. Berichten
kunnen vanuit backoffice gestuurd worden.
Alle resultaten kunnen naar de klant gestuurd
worden

Credits vooraf inkopen per 50 of meer
Gebruikte credits achteraf betalen na gebruik

