Handleiding aanmelden gebruikers TANXapp
Om de ‘betalen aan de pomp-functie’ te gebruiken in de TANXapp is het noodzakelijk om vooraf de
gebruiker aan te melden in onze digitale portal. Deze handleiding laat u zien hoe.
Bezoek onze website: www.vissersenergygroup.nl en klik rechtsboven op inloggen. Log in met uw
gebruikersnaam (vissers.debiteurennummer) en wachtwoord*. U bevindt u nu in de portal.
*Ben u uw inloggegevens kwijt of vergeten, neem dan contact op met onze Afdeling TANX via 077-3999206 of via
tanx@vissersenergygroup.nl

1. Aan de linkerzijde klikt u op ‘Mobiel betalen’ en vervolgens op ‘Gebruikers’.

Nu verschijnt het ‘Gebruikersoverzicht’. In dit overzicht kunt u alle nieuwe gebruikers toevoegen en
de bestaande gebruikers beheren.
2. Klik op
en vul alle gevraagde gegevens in van de gebruiker. Bij mobiel
telefoonnummer vul je in: +316 gevolgd door het telefoonnummer. De combinatie mobiel
telefoonnummer en e-mail zijn de verificaties van de gebruiker. Deze dienen uniek te zijn en
bij het aanmelden van de TANXapp zullen deze overeen moeten komen om gebruik te
kunnen maken van de diensten.

3. Aan de rechterzijde van het scherm kunt u aangeven welke tankpas er aan deze gebruiker
gekoppeld moet worden. Let op er kan maar één tankpas gekoppeld worden. Indien er
meerdere voertuigen door deze gebruiker getankt worden, dan kunt u meerdere voertuigen
toevoegen in het menu ‘Voertuigen’. Hoe u dit kunt doen leest u vanaf punt 5.
4. Klik op ‘Opslaan’ om de gebruiker toe te voegen.
Het uitschakelen van een gebruiker gaat eenvoudig via het zelfde gebruikersoverzicht. De gebruiker
kan per direct geen gebruik meer maken van de TANXapp. (Belangrijk indien de gebruiker uit dienst
is).
De gebruiker kan nu de TANXapp downloaden via de AppStore en Google Playstore:
Apple / iPhone:
https://apps.apple.com/nl/app/tanx/id1479676460
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extendas.tanx
Volg de instructies in de TANXapp. Vul de gegevens in zoals ze zijn ingevuld in de portal . Zodra dit
gelukt is kan de TANXapp gebruikt worden.
Voor het aanmaken van meerdere voertuigen, bijvoorbeeld als een medewerker meerdere
voertuigen tankt, ga je als volgt te werk.
5. Klik op ‘Mobiel betalen’ en dan ‘Voertuigen’.

6. Vul de gevraagde gegevens in. U kunt zelf kiezen welke brandstoffen het voertuig mag
tanken. Tevens kunt u kiezen om de ingave van de kilometerstand bij iedere tankbeurt aan of
uit te zetten.
Heeft u vragen, neem dan contact op met onze afdeling TANX via 077-399 9206.

