
Na de Tricount app te hebben geïnstalleerd

vanuit de playstore zien we rechts onderaan

ons scherm het volgende                         teken.

We klikken erop en krijgen onderstaand beeld.

Aangezien we een

willen maken zullen we klikken op de
respectievelijke toets

In de eerste stap geven we de Titel in (hier GGTH), gevolgd door een
omschrijving (hier Op reis).
De munteenheid staat op EUR en bij deelnemers staat reeds onze eigen naam
(zoals ingegeven tijdens de installatie)

Vervolgens klikken we op                       om bijkomende namen toe te voegen

In ons voorbeeld voegen we nog Lucas en vervolgens Willy toe.

We bevestigen alles door rechtsboven op het vinkje               te klikken

Nu zijn we klaar om onze uitgaven, verdeeld over Eddy, Lucas en Willy, in te geven



Om een uitgave toe te voegen klikken we, zoals vermeld in het midden van ons scherm,

op de toets

Onze eerste uitgave vullen we in zoals hiernaast afgebeeld.
Bij datum wordt standaard de dag van ingave vermeld,
wijzigen kan dus ook.

Bij Betaald door wordt standaard de eerste naam
ingevuld. Via drop down

kan uiteraard gekozen worden wie de betaling
doet.

We zien ook meteen hoe het totaalbedrag (hier 30 €) over de 3 deelnemers
wordt verdeeld.



Kies hier wie betaald

We bevestigen deze eerste uitgave door een klik rechtsboven op het vinkje.

We komen tot onderstaand beeld.

Wanneer we een nieuwe uitgave willen toevoegen klikken we terug op de toets               onderaan
ons scherm.

We zijn klaar en geven onze 2e uitgave in

Via de drop down pijl kiezen we hier Lucas als betaler voor de 45 €

We bevestigen deze tweede uitgave terug door een klik rechtsboven op het vinkje

Nu geven we, na een klik op de              toets onze derde en laatste uitgave in en bevestigen deze

uitgave terug door een klik rechtsboven op het vinkje

We hebben hier Willy gekozen als betaler



Zie hiernaast detail van de
tweede en derde uitgave

Hieronder zien we een beeld van de
totale uitgavestaat

Onderaan het scherm zien we rechts een
totale uitgave van 195 €

Onderaan links zien we mijn totaal 65 €

Deze 65 € is 1/3 van het totaalbedrag
195 €



Willen we iets meer detail op ons scherm dan klikken we rechtsboven op

We kiezen vervolgens voor

en schuiven het bolletje naar rechts

Nu zien we telkens welke inpact de
uitgave heeft op onze eigen balans



Wanneer we nu op SALDO klikken zien we een totaal overzicht van wie wat moet betalen alsook aan wie






