Op zoek naar een app voor uw kerk?
De Scipio App heeft alles wat uw gemeente nodig heeft.

Introductie
De Scipio App is een moderne mobiele applicatie, welke
dient als communicatiemiddel met- en voor uw
gemeenteleden. U kunt de app gebruiken om leden te
informeren en om de gemeente te organiseren. De app
kan ook door gemeenteleden worden gebruikt om
onderling te communiceren binnen wijken, groepen en
kringen.
Door de integratie met de ledenadministratie in Scipio
Online, zijn uw gemeenteleden snel en eenvoudig
bereikbaar en zijn de ledengegevens te allen tijde
actueel. Daarnaast biedt de Scipio App talloze
mogelijkheden om uw inkomsten te verhogen, door
digitale collectes en toezeggingen.
De Scipio App verbindt gemeenteleden met elkaar en
maakt de organisatie en communicatie een stuk
eenvoudiger. Ook binnen uw gemeente!

Koppeling met de ledenadministratie
Maakt uw gemeente 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 de privacy- en AVG regels. Bij elke persoon in
Scipio Online staat een vinkje of de persoon
doorgestuurd mag worden naar deze applicatie.
Alleen als het vinkje aanstaat, dan komt de persoon
mee en is deze beschikbaar.

Conform AVG
De persoonsgegevens binnen de Scipio App zijn
goed beveiligd. Alleen gemeenteleden kunnen het
smoelenboek inzien en elk gemeentelid kan zijn of
haar privacy instellingen persoonlijk aanpassen.
De app is toegankelijk met het persoonlijke
emailadres wat in de ledenadministratie vermeld
staat. Een wachtwoord en eventueel een
toegangscode zijn nodig om toegang te krijgen tot
de App. Zo zijn de gegevens goed beveiligd en alleen
inzichtelijk voor uw gemeenteleden.

Digitale collecte
De Scipio kerk app biedt ook digitale collecte voor
kerken. Steeds meer gemeenteleden hebben geen
contant geld meer in hun portemonnee. Ook kan niet
ieder gemeentelid fysiek bij de dienst aanwezig zijn. De
Scipio App biedt elk gemeentelid en gasten de
mogelijkheid om op een simpele en snelle manier te
doneren waar en wanneer men wil. Deze toevoeging op
de traditionele collecte houdt de inkomsten van uw
gemeente stabiel of verhoogt ze zelfs.
Leden en gasten kunnen met de Scipio App zelf bepalen
hoe ze doneren. De collectedoelen staan overzichtelijk
gepresenteerd in de app. Kies het gewenste
collectedoel, vul het bedrag in en doneer.

Met en zonder tegoed, en ook voor gasten
De digitale collecte is volledig in te stellen naar wens
van de gemeente. Zo kunt u kiezen om te werken met
een digitaal collectetegoed of rechtstreeks betalen per
donatie. Indien er wordt gewerkt met een
collectetegoed, dan bepaalt het lid zelf hoe hoog zijn
tegoed is en kan daarmee eenvoudig donaties aan de
collectedoelen doen. Als betaalwijze kan de gemeente
kiezen uit automatische incasso via de eigen bank of
iDEAL via Mollie Payments. Zo kunt u precies de collecte
op uw gemeente afstemmen en hebben
gemeenteleden de mogelijkheid om te geven zoals zij
dat zelf willen.
Vrienden en gasten kunnen ook eenvoudig gebruik
maken van de Scipio App. Wanneer u de collectes
openbaar maakt, kunnen ook niet-leden via de Scipio
App een gewenst bedrag geven. Zo kan iedereen
gebruik maken van de mobiele collecte van de Scipio
App.

Een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke ledenlijst
Met de ledenlijst stelt u uw gemeenteleden in staat
om de overige leden van uw kerk op te zoeken en
om contact te leggen. Dit werkt hetzelfde als de
papieren gemeentegids/smoelenboek van vroeger.
Door de koppeling met de ledenadministratie is de
ledenlijst in de app altijd actueel.
Persoonsgegevens mogen alleen doorgegeven
worden aan leden binnen de eigen gemeente. Denk
bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of
relevante informatie voor het organiseren van
activiteiten in de kerk. Daarom biedt Scipio een
veilige ledenlijst volgens de eisen van de AVG.

In te delen in groepen, wijken, families en kringen
De ledenlijst is in te delen naar de structuren die
binnen uw gemeente aanwezig zijn. Zo kunt u
eenvoudig zien wie er in uw wijk zitten en welke
kringen uw gemeente allemaal kent. De accounts
van gezinsleden zijn aan elkaar gekoppeld zodat
duidelijk wordt wie bij welke familie hoort. Op deze
manier maakt u makkelijk inzichtelijk welke persoon
u voor welke zaak moet benaderen. Zo blijft u als
gemeente transparant en wordt de organisatie
overzichtelijk. Deze indelingen kunnen ook gebruikt
worden voor de communicatie. Denk het sturen van
een push-meldingen naar een specifieke groep, wijk
of kringen.
Daarnaast kunt u met deze moderne versie van het
smoelenboek vanuit de Scipio kerk App eenvoudig
overschakelen naar WhatsApp of Google Maps. Dit
gaat makkelijk en snel, en bespaart enorm op printen portokosten.

Dé plek voor het gemeentenieuws
De Scipio App voor kerken biedt een krachtige
oplossing voor effectieve gemeentecommunicatie.
In de app kunt u de agenda, het kerkblad,
evenementen, de liturgie en meer delen.
Communiceren met uw leden was nog nooit zo
gemakkelijk, overzichtelijk en duidelijk. Als lid of
gast ben je altijd op de hoogte omtrent het reilen
en zeilen binnen de gemeente.
Leg eenvoudig een RSS-koppeling tussen de
website van uw gemeente en de app, zodat u het
nieuws maar op één plek hoeft te plaatsen.
Daarnaast kunnen leden reageren op het nieuws.
Zo blijft de app dynamisch en interactief – goed
voor de onderlinge betrokkenheid.

Houdt uw gemeente op de hoogte met pushmeldingen
De Scipio App biedt vele mogelijkheden om de
communicatie met en tussen uw leden naar
een hoger niveau te brengen.
Zo kunt u de pushmeldingen gebruiken om de
gemeente op de hoogte te stellen van alles wat
er speelt. Gemeenteleden ontvangen dit als
melding op hun telefoon. Zo communiceert u
met uw gemeente en attendeert u hen op
belangrijke zaken. Zo is ieder lid op de hoogte
en verschaft u duidelijke informatie.

Communiceren binnen de gemeente
Door gebruik van de Scipio App wordt het mogelijk
om op heel doeltreffende wijze te communiceren
op groepsniveau. Zo kunt u bijvoorbeeld binnen
teams, groepen, commissies of huiskringen
makkelijk in contact komen met elkaar. Binnen de
‘groepen’ kunnen leden berichten, foto’s en video’s
plaatsen. Door de directe koppeling met de
ledenadministratie zijn de gegevens altijd actueel.
Ook kunt u natuurlijk een ‘deel je moment’
aanmaken voor uw gehele gemeente, waarin leden
berichten kunnen plaatsen en op elkaar kunnen
reageren. Bijvoorbeeld voor praktische zaken of
voor bemoediging.

Een agenda met aanmeldfunctie
De agenda in de Scipio App is te koppelen met uw
website. Hierdoor wordt alles wat u op uw website
laat zien automatisch ook in de app weergeven.
Daarnaast kunt u nog handmatig evenementen
aanmaken waar gemeenteleden zich voor kunnen
aanmelden.
De beheerder van de Scipio App kan kerkdiensten
toevoegen, waar een gemeentelid zich eenvoudig
voor aan kan melden via zijn eigen app. In de Scipio
App wordt weergeven hoeveel plekken er nog zijn
en als hoeveelste je je hebt aangemeld. De App
beheerder kan eenvoudig zien wie zich hebben
aangemeld. Ook is het mogelijk om meteen uw hele
gezin aan te melden voor een dienst.
Communicatie verloopt via pushberichten en mail.

En nog veel meer..
De voorgaande pagina’s geven u een beeld van de
uitgebreide mogelijkheden van de Scipio App. Er
zijn naast alle genoemde opties nog veel meer
modules en instellingen aan te passen. De
verjaardagen, fotoalbums en online kerkdiensten is
slechts een greep uit de overige mogelijkheden.
De Scipio App wordt nog steeds dagelijks
doorontwikkeld om zo aan te kunnen sluiten bij wat
kerken vandaag de dag nodig hebben.

Volledig zelf in te stellen
Maar wat als u geen behoefte heeft aan alle
mogelijkheden, maar slechts gebruik wilt maken van
een paar functionaliteiten (bijv. alleen de collecte)?
Dit is geen enkel probleem – u kunt instellen en
gebruiken wat u zelf nodig acht. De actieve modules,
wie ze mag gebruiken en hoe ze gebruikt worden.
Daarnaast kunt u de kleuren en foto’s die gebruikt
worden ook aanpassen.
Daardoor ziet geen enkele Scipio App er hetzelfde uit
en sluit deze App volledig aan bij wat uw gemeente
nodig heeft. Voor elke van de beschreven
functionaliteiten geldt dat deze dus ook uit te
schakelen is. U hoeft dus niet de volledige app te
gebruiken als u daar geen behoefte aan heeft.

Uitgebreid App Beheer en statistieken
In het App Beheer kunt u de Scipio App van
uw kerk volledig aanpassen naar eigen
wensen. Ook krijgt u daar inzicht in de
(anonieme) statistieken zodat u kunt zien
welke modules goed en minder goed
gebruikt worden. Ook is er
promotiemateriaal te vinden en kunt u uw
eigen posters genereren.
In de Plus-variant van de Scipio App kunt u
een onbeperkt aantal beheerders instellen
die wijzigingen kunnen doorvoeren in het
beheer. Zo kunt ervoor kiezen om met een
team, commissie of zelf de app te beheren.

Kan ik de App zelf ook uitproberen?
U kunt Gratis gebruik maken van de Start-variant van de Scipio
App. Omdat zelf uitproberen meer zegt dan welke video of demo
dan ook, kunt u hier gemakkelijk toegang tot krijgen. De
verantwoordelijke voor de ledenadministratie van uw gemeente
dient dit aan te vragen, zodat wij meteen een koppeling kunnen
leggen met uw gemeentelijke administratie.
Op deze manier is de App meteen gevuld met de informatie voor
uw kerk en krijgt u het beste beeld van de Scipio App.
U kunt zelf kiezen wie er toegang hebben tot de App. Hierdoor is
de Start-variant tegelijk onze proefversie, waarin u vrijblijvend en
kosteloos de mogelijkheden kunt proeven.
Bevalt de App? Dan kunt u zelf extra mensen uitnodigen om de
App te gebruiken en kunt u eventueel in de instellingen uw eigen
account upgraden naar Plus.

Start, Plus of Premium?
Waarom kiezen voor Scipio App start
 Gratis zonder vaste kosten of verplichtingen
 Voor verbeterde de communicatie naar uw gemeenteleden
 U wilt ontdekken wat digitaal collecteren uw kerk aan extra inkomsten oplevert
 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). U betaalt dus geen extra kosten voor het digitaal collecteren!
 Om gemeenteleden met elkaar te verbinden en het samen gemeente zijn ook digitaal vorm te geven.
 Het gebruik van geavanceerde modules zoals verjaardagen en documenten.
 U kunt meerdere App Beheerders instellen.
Waarom kiezen voor Scipio App premium
 Uw leden weten uw app altijd te vinden, door een eigen naam en logo in de app stores.
 U wilt uw gemeente duidelijk onderscheiden en uw kerknaam een mooie boost geven.

Pakketten & Tarieven
Voor een uitgebreide vergelijking tussen de verschillende pakketten kunt u gaan naar www.scipio-app.nl/prijs-enaanvraag/. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen weergeven.
Tarief per maand (ex. btw)
Ledenlijst incl. Koppeling
Collectemodule
Kosten Collecte
Nieuws, agenda en pushberichten
Groepen, wijken en kringen
Toegang voor gasten
Aantal App beheerders
Communiceren in groepen
Reageren op nieuws
Verjaardagenmodule
Documentenbeheer
Eigen logo in de App stores

Start
Gratis
✓
✓
4%
✓
✓
✓
1
-

Plus (meest gekozen)
€ 59,95
✓
✓
Gratis
✓
✓
✓
Onbeperkt
✓
✓
✓
✓
-

Premium
€ 149,95
✓
✓
Gratis
✓
✓
✓
Onbeperkt
✓
✓
✓
✓
✓

Referenties
Honderden kerken in Nederland gingen u voor bij het gebruik van de Scipio App. De App sluit aan bij elke kerkelijke
denominatie en wordt door de gehele breedte van kerkelijk Nederland tevreden gebruikt. Hieronder ziet u een selectie
van kerken die de Scipio App naar tevredenheid gebruiken.
 Kruispunt Vathorst
 Bethelkerk Veenendaal
 GKv Zuidlaren
 VEZwolle
 GKv Ommen Noord/Oost
 CGK Groningen
 GKv Meppel Kruiskerk
 CGK Utrecht-West
 Anker gemeente Nieuwegein
 GKv Spakenburg-Zuid
 De Lichtboog Houten
 NGK de Proosdij Ede
 NGK Westerkerk
 Diamantgemeente
 CGK Dordrecht Centrum
Barendrecht
 CGKV Nijmegen
 Hervormde Gemeente Broek
op Langedijk
 PG Beilen-Hijken-Hooghalen
 Petrakerk Hardenberg
 GKv Groningen Zuid/
 3GK Deventer
 GKV Drachten Oost
Helpman
 EBG het Baken
 GKv Assen Zuid
 Ontmoetingskerk Goes
 GKv Nieuwekerk a/d IJssel
 GKv Leek
 Pinkstergemeente
 Stadskerk de Verbinding
 Ger. Gem. Houten
Morgenstond
Gouda
Enschede
 CGK Emmen Bethel
 Bapp Katwijk
 HHG Middelharnis VBG Enkhuizen
 Maranathakerk Rotterdam
Sommelsdijk
 Vrije Baptistengemeente
 Op Doortocht Ede
 HHG Goedereede
Nehemia Dokkum

Wat heb ik nodig om te starten?
De Scipio App kan door iedere kerk worden gebruikt.
Basisvereisten Scipio App




Scipio Online ledenadministratie (we koppelen ook met LRP van PKN, informeer naar de mogelijkheden)
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)

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)
Een account mij Mollie Payments (optioneel)

Aan de slag!
Heeft u genoeg gehoord en wilt u zo snel mogelijk met de Scipio App aan de slag binnen uw gemeente? Neem
dan de volgende stappen
1. Vraag de Scipio App aan door de verantwoordelijke van de kerkelijke ledenadministratie een mail te
laten sturen naar sales@hagru.nl
2. Wij richten binnen enkele dagen een App in speciaal voor uw gemeente, waarna de beheerder die u zelf
kiest een uitnodiging krijgt om deze in beheer te nemen.
3. De beheerder kan de app testen, uitproberen en verder inrichten door bijvoorbeeld het nieuws en de
agenda te koppelen. Eventueel kan hij ook medebeheerders instellen om samen de mogelijkheden van
de app te onderzoeken en te bekijken.
4. Bevalt de Scipio App en is alles naar wens ingericht? Dan kunt u een aantal mensen uit uw gemeente
uitnodigen om er gebruik van te gaan maken en te testen of alles naar wens is.
5. Alles goed ingericht en iedereen tevreden? Nodig dan in één keer uw gehele gemeente uit en ervaar
het gemak van de Scipio App binnen uw gemeente.

Vragen?
Voor vragen verwijzen we u graag door naar www.scipio-app.nl, waar u meer informatie kunt vinden over elke
module.





Op https://www.scipio-app.nl/veelgestelde-vragen/ kunt u antwoord vinden op veel praktische
vragen omtrent het gebruik en beheer van de app.
Op https://www.scipio-app.nl/promotie-en-instructie/instructievideos/ staan video’s waarin
duidelijk wordt uitgelegd hoe het beheer van de Scipio App in zijn werk gaat.
Op https://www.scipio-app.nl/uitleg/ staan gebruikershandleidingen rondom het basisgebruik van
verschillende modulen.
Op https://www.hagru.nl/software-kerken/ vindt u informatie over Scipio Online en andere
applicaties voor kerken

Wij raden u aan om eerst de start- variant van de App te gaan gebruiken voor u al uw vragen over
functionaliteiten naar ons stuurt. Onze ervaring is dat het aan de slag gaan met de app meer verduidelijkt dan
elke video of gesprek.
Wilt u nog meer weten of wilt u een App aanvragen voor uw gemeente? Kijk op de volgende pagina voor onze
contactgegevens.

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.scipio-app.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.

