
iTel Alert Handleiding – Samsung 
 

Deze handleiding geschreven voor iedere Samsung-gebruiker die de geofence functionaliteit van iTel 

Alert gebruikt. Om er zeker van de te zijn dat je geofence altijd én overal werkt!  

• Voor alle Samsung apparaten 

• Specifiek voor Android 11 

• Specifiek voor Android 10 

• Specifiek voor Android 9 

Mocht deze handleiding niet de juiste informatie bevatten voor jouw apparaat, stuur dan een e-mail 

naar helpdesk@orcagroup.com. Wij helpen u graag verder met uw specifieke Android-versie. 

 

Voor alle Samsung apparaten 

1. Update uw Samsung apparaat 
Het is altijd veilig om uw apparaat up-to-date te houden. Daarnaast kan het ook de functionaliteiten 

van uw apparaat beïnvloeden. 

• Ga naar: Instellingen -> Software-update 

• Wanneer een nieuwe update beschikbaar is kunt u op “Downloaden en installeren” drukken. 

• Druk op “Nu install.”, dit zal de nieuwe update downloaden en installeren op uw telefoon.  

     

Wanneer uw apparaat up-to-date is, kunt u door naar stap 2. 
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2. Het installeren van iTel Alert 
iTel Alert kunt u gemakkelijk installeren in de Google Play Store. Wanneer u iTel Alert al op uw 

apparaat hebt staan, kunt u door naar stap 3. 

• Open “Play Store” en zoek naar “itel alert”. 

• Druk op “Installeren”. 

• Druk op “Openen”. 

     

  



3. Eerste keer openen van iTel Alert 
De inloggegevens krijgt u van de beheerder van uw organisatie. Mocht u deze nog niet ontvangen 

hebben, neem dan contact op met uw beheerder. 

• Login met uw eigen gegevens. 

• Druk op de slotjes om uw account op te slaan 

     

• Accepteer de locatie toegang door op “Tijdens gebruik van de app” te drukken. 

• Druk op “Ja” wanneer er gevraagd wordt of u berichten wilt ontvangen op dit apparaat. 

     

  



4. Batterij optimalisatie uitzetten voor iTel Alert 
Controleer of uw Samsung de juiste instellingen heeft geselecteerd voor iTel Alert. 

• Ga naar Instellingen -> Apps en zoek iTel Alert op. 

• Druk op “Batterij”. 

     

• Zorg dat “Achtergrondactiviteit toestaan” aan staat. 

• Druk op “Batterij verbr. optimalis.” 

• Zorg dat de filter op “Alle” staat en zoek iTel Alert op. 

• Zorg dat Batterijverbruik optimalisatie uitstaat. (zorg dat het vinkje uit staat) 

     

  



Specifiek aan Android 11 

1. Sluimerstand voor iTel Alert uitzetten 
Controleer of iTel Alert niet uitgezet kan worden door de sluimerstand van het apparaat. 

• Ga naar Instellingen -> “Batterij en apparaatonderhoud”. 

• Druk op “Batterij” en hierna op “Limieten achtergrondgebruik”.  

• Schakel hier “Ongebruikte apps laten sluimeren” uit. 

     

• Ga terug naar “Apparaatonderhoud” en druk op de 3 puntjes rechts boven. 

• Druk op “Automatische instelling” en zorg dat alle opties uit staan. 

     



2. Locatie toestemming van iTel Alert 
Controleer of iTel Alert toestemming heeft om uw locatie te ontvangen. 

• Ga naar Instellingen -> Locatie 

• Zorg dat uw locatie aan staat. 

• Druk op “App-machtigingen” 

     

• Vind iTel Alert en zorg dat de toegang op “Toestaan bij gebruik van app” staat. 

• Druk op “Alle rechten van iTel Alert bekijken”. 

• Zet  “Rechten verwijderen als app niet wordt gebruikt” uit.  

     

  



Specifiek aan Android 10 

1. iTel Alert uit sluimerstand halen 
Controleer of uw apparaat iTel Alert niet op de achtergrond afsluit. 

• Ga naar Instellingen -> Apparaatonderhoud 

• Druk op “Batterij” 

• Druk op “Energiebeheer app” 

• Schakel “Ongebruikte apps laten sluimeren” uit.  

     

• Ga terug naar Apparaatonderhoud 

• Druk op de drie puntjes rechtsboven 

• Druk op geavanceerd. 

• Schakel alles uit op de meldingen na. 

     

  



Specifiek aan Android 9 

1. Batterij instellingen aanpassen 
Controleer of uw apparaat iTel Alert niet op de achtergrond afsluit. 

• Ga naar Instellingen -> Apparaatonderhoud 

• Druk op Batterij 

    

• Druk op de 3 puntjes rechtsboven -> Instellingen 

• Zet hier alle opties uit behalve “Meldingen”. 

   



2. Locatie instellingen 
Controleer of uw apparaat iTel Alert niet op de achtergrond afsluit. 

• Ga naar Instellingen -> Biometrie en Beveiliging 

• Zorg dat “Locatie” aan staat en druk op “App-machtigingen”.  

     

• Druk op “Locatie”. 

• Vind iTel Alert en zorg dat deze aan staat. 

   

 


