SCOUTin – hvad er det?

KFUM – Spejderne
Ådals-Hoptrup Gruppe

Sådan bruger du SCOUTin
Hvad er SCOUTin
SCOUTin er en slags facebook bare for spejdere. Du kan ikke blive venner med nogen, uden at have mødt
dem i den virkelige verden først. Du kan bruge SCOUTin både fra computeren, som du kender det fra
Facebook, men også fra mobilen, så du kan holde dine venner opdateret på farten, eller lige vise hvor seje i
var, da i løste den sværeste aktivitet.

Hvordan
SCOUTin bruger såkaldte 2D koder til at tilføje venner og ved nogle
spejderaktiviteter f.eks. ved et løb. En 2D kode ser ud som på billeder her ved
siden af.
Det mærke som du har fået til korpslejren indeholder sådan en kode (den er
på det stykke plastik der skal syes udenpå stofstykket). Koden er en form for
strejkode, så hver kode er helt unik. Din kode kan du tilknytte din SCOUTin
profil, så når andre vil være venner med dig, så ”scanner” de bare din kode, som sidder på din uniform og
vupti, så er i venner og kan se hinandens profiler og statusopdateringer. I det følgende vil jeg gennemgå,
hvordan du bruger SCOUTin og de smarte 2D koder
Hvad skal jeg bruge?
For at komme i gang med at scanne koder skal du bruge en nyere mobiltelefon med et kamera og mulighed
for at gå på nettet, hvordan du finder ud af om din telefon kan dette, gennemgår vi lidt senere. Du skal
selvfølgelig også bruge spejdermærket med koden på.
Step-by-step
Det første du skal gøre er at finde ud af, om din telefon har et kamera, det er vidst ikke så svært ;-) og nu
kommer den del, hvor du skal følge med:
1. Når dette er gjort skal du finde ud af, om din telefon har wifi eller kan gå på nettet via det mobile
net. For at finde ud af det skal du kigge i din manual til din telefon. Et godt fif er, at de fleste
telefoner købt inden for de seneste par år kan gå på nettet.
a. Har din telefon wifi (det står i manualen, hvis den har), så kan du bruge SCOUTin bruges,
hvor der er WiFi forbindelse (det findes på mange spejdercentre og i større byer).
b. Har den ikke wifi skal du kigge efter om den har adgang til det mobile netværk. Du skal
kigge efter GPRS, edge eller 3G. Hvis der står en af de 3 ting i din manual, så kan du gå på
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nettet. Nu skal du bare være meget opmærksom på, at det altså kan koste penge at
benytte. Du kan finde ud af, hvad prisen er for dig, ved at kigge efter datatrafik eller som i
eksemplet ”pris pr 1kb GPRS der sendes/modtages”. Oftest vil det dog beregnes i pris for
1mb, eller måske har du et dataabonnement, hvor du som oftest vil have mellem 1 og
5Gb/md . Med en pris på ca. 4-5kr/mb bliver prisen for første side på SCOUTin ca. 45øre
eller hvad der svarer til ca 0,1mb (så kan du selv tjekke prisen for dig) de efterfølgende
sider koster ca. 1-5øre/side eller 0,0025mb/side – 0,125mb/side. Det kan være en god idé
at lave en aftale med dine forældre om, hvor meget og hvordan du bruger SCOUTin.

2. når dette er på plads og du har konstateret at din telefon kan bruges, så send en sms med teksten
”SCOUTin” til 1220

3. Retur får du en sms, som vist på billedet herunder. Hvis du kan så klik på linket, ellers skal du åbne din
telefons browser og indtaste det der stod du skulle i sms’en

4. Download programmet som vist herunder.
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5. nu starter du programmet og kan begynde at tage billeder af dit SCOUTin mærke. Herefter følger du
de anvisninger der kommer på skærmen.

Der findes mange forskellige scannere til QR-koder. Hvis du har en telefon med Android eller iOS (iPhone),
kan du prøve at søge efter i-nigma, der hvor du normalt henter apps. Du kan også prøve bare at søge efter
QR, og så installere den app du foretrækker.
God fornøjelse 

