
Fitbit, Android/ios

Stap 1: Installeer de Fitbit app. 1

Stap 2: Fitbit account aanmaken en sensor koppelen. 2

Stap 3: Account aanmaken op Improver Platform 2

Stap 4: Fitbit en Improver App koppelen 4

Stap 5: Improver App installeren. 7

Synchroniseren 8

Ontkoppelen na afloop 8

Problemen? 9

! Als je al een Fitbit tracker gebruikt, ga dan meteen naar stap 3.

Stap 1: Installeer de Fitbit app.

Ga naar de Apple app store/Google play store en installeer de Fitbit app.

Apple app store Google Play Store

http://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&uo=4
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile


Stap 2: Fitbit account aanmaken en sensor
koppelen.

1. Open de Fitbit app.
2. Klik op ‘Word lid van Fitbit’
3. Volg de instructies.

Stap 3: Account aanmaken op Improver Platform
1. Maak een account aan op het improver platform via de link van jouw plaatselijk

Officenter.



2. Registreer je. Vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in waarna je aangeeft
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Klik op “Registreren”. Wanneer
alles correct ingevuld is krijg je een bevestiging te zien. Er wordt intussen een
activatiemail verstuurd. Het kan enkele minuten duren voordat je deze ontvangt.

3. Open de activatiemail. De mail bevat een link om de registratie te voltooien. Klik op
de link om je registratie af te ronden.
Indien je geen registratie e-mail hebt ontvangen, gelieve dan in de gaten te
houden of je geen melding krijgt van een 'Email Quarantine'. Indien de mail
toch in 'Quarantine' is geraakt, gelieve deze te releasen.

4. Nu de registratie afgerond is dien je enkel nog je eerste wachtwoord aan te vragen.
Klik op “wachtwoord aanvragen” waarna je eerste wachtwoord aangemaakt wordt.
Met dit wachtwoord kun je je hierna aanmelden. Tip: noteer het paswoord dat voor



jou wordt aangemaakt en verander het van zodra je je hebt aangemeld naar een
wachtwoord dat je kan onthouden, want je hebt het nodig om later de app te
kunnen installeren.

Let op!
● Gebruik steeds een geldig mail-adres.
● Indien er iets misloopt, neem dan contact op met een admin via

coach@fitstebedrijf.com. Maak NIET opnieuw een account aan.

Stap 4: Fitbit en Improver App koppelen
Meld je aan op het Improver Platform. Gebruik hiervoor je e-mailadres en je wachtwoord.
Klik dan op aanmelden. Indien je login en wachtwoord correct zijn word je doorgestuurd naar
je dashboard.

Ga naar je dashboard en klik op ‘Fitbit koppelen’ OF ga naar profiel (‘jouw naam’) >
koppelingen en klik bij Fitbit.

mailto:coach@fitstebedrijf.com
https://www.improverplatform.be


Klik op ‘Fitbit verbinden’ en volg de instructies. Indien je je moet aanmelden bij Fitbit gebruik
dan de account die je aangemaakt hebt in stap 2.



Stap 5: Improver App installeren.
1. Ga naar de Apple app store/Google play store en installeer de Improver App.

Apple app store Google play store

2. Open de app en log in met je Improver account.
Let op: In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat de Improver app er
lange tijd over doet om te openen. In dat geval kan je best eerst de app volledig
afsluiten:

● Iphone: dubbelklik op de home-toets, indien je de improver app ziet,
sleep hem dan weg.

● Android zonder fysieke knoppen: druk op het vierkantje rechtsonder,
indien je de improver app ziet, klik dan op het x-je langs de naam.

● Android met fysieke knoppen: drop op de 2 tabblaadjes linksonder,
indien je de improver app ziet, klik dan op het x-je langs de naam.

Open vervolgens opnieuw de Improver app.

https://itunes.apple.com/be/app/improver-app/id1441304953?l=nl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.improverplatform.improverapp


Synchroniseren
Om al jouw stappen aan het resultaat van de challenge toe te voegen is het belangrijk
regelmatig te synchroniseren. Houd daarom steeds de Fitbit app actief op de achtergrond
zodat je stappen doorgegeven worden aan Fitbit.
De Fitbit synchronisatie verloopt rechtstreeks tussen de servers van Fitbit en het Improver
platform. Zodra je stappen bij Fitbit gekend zijn ontvangt het platform deze een paar
seconden later.

Ontkoppelen na afloop
Na afloop van het project kan je jouw sensor en de verschillende apps opnieuw ontkoppelen.
Zo voorkom je dat je gegevens nog toegankelijk zijn.

Stap 1: Ontkoppelen op Improver Platform
Meld je aan op het Improver Platform. Gebruik hiervoor je e-mailadres en je wachtwoord.
Klik dan op aanmelden. Indien je login en wachtwoord correct zijn word je doorgestuurd naar
je dashboard.

https://www.improverplatform.be


Ga naar profiel (‘jouw naam’) > koppelingen. Klik onderaan op het kruisje bij Fitbit om jouw
Fitbit account te ontkoppelen.

Stap 2: Improver App verwijderen
Je kan nu eventueel de Improver App verwijderen.

Problemen?
Ondervind je problemen en geraak je er zelf niet uit? Neem dan contact op via
coach@fitstebedrijf.com.

mailto:coach@fitstebedrijf.com

