Handleiding vereniging:



v130319

Log aan met je gebruikersnaam en paswoord via: www.anons.be
Als administrator zou je onderstaande groene knoppen moeten zien,
indien deze niet zichtbaar zijn gelieve dan contact op te nemen met
info@anons.be:

Knop Admin club
Knop 1: Vlucht importeren via Data Technologie:

 Selecteer de correcte lossingsplaats(vlucht), selecteer het poel bestand
van de hoofdvlucht van uw vereniging en klik op bestand opladen.
 Alle nationale en provinciale vluchten zullen aanwezig zijn, wilt u echter
voor een lokale vlucht een bestand opladen volg dan onderstaande uitleg.
Lokale vlucht aanmaken:
Klik op Lokale vlucht aanmaken
U krijgt volgende scherm:

Vul de correcte gegevens in en klik op “opslaan”
De vlucht werd nu aangemaakt, wenst u echter wijzigingen aan te brengen of
extra opties te selecteren klik dan op de knop “Wijzig vluchtgegevens”
Selecteer de vlucht en klik op “Wijzig Vluchtgegevens”:
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Uitleg bij de velden:
Gummi: Indien aangevinkt zal
voor iedere aanmelding
verplicht een gummi ingevuld
moeten worden.
Enkel eerste 2 gummi’s:
Wanneer ook dit veld is
aangevikt zal hij enkel de
eerste 2 gummi’s vragen,
nadien is het gummi veld nog
aanwezig maar niet verplicht.
Vleugelmerk: Voor iedere
aanmelding moet men verplicht
een vleugelmerk opgeven.
Provinciale en interprovinciale vlucht: De vlucht die u heeft aangemaakt is een
provinciale of interprovinciale vlucht.
Status aanpassen:
- Aangemaakt: De vlucht werd aangemaakt
- Duiven Opladen: Andere verenigingen kunnen vluchtgegevens importeren
- Gelost: De vlucht wordt “GELOST” op de gekozen Lossingsdatum en
Lossingsuur.
De coördinaten kunnen niet door de vereniging gewijzigd worden. Stuur een
mail naar info@anons.be indien deze moeten wijzigen.
Knop 2: Verwijder Vlucht

Duid de correcte vlucht aan en verwijder de gegevens. U kan echter enkel
vluchten verwijderen die u zelf heeft opgeladen.
Knop 3: Beheer mededelingen
Om vanuit uw vereniging uw liefhebbers te informeren is het mogelijk om een
tekstboodschap te plaatsen.
Klik op “Nieuwe mededeling”

2
Handleiding verenigingen anONS.be

Vul het formulier in, u kan ook een bestand bijvoegen, door bij “Naam link naar
bijlage” in te vullen heeft de liefhebber de mogelijkheid om via die link de
bijlage te openen.
Actief: een mededeling is zichtbaar (1=zichtbaar – 0=onzichtbaar)
Volgorde: Dit bepaald welke mededeling bovenaan komt te staan (bij meerdere)
Tonen bij tussenstanden: Belangrijke info kan u laten tonen bij de
tussenstanden die de liefhebber te zien krijgt wanneer hij naar “mijn
vereniging” gaat. (1=zichtbaar – 0=onzichtbaar)
Een voorbeeld:
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Nadat u één mededeling hebt toegevoegd krijgt u volgende extra
mogelijkheden: (de 1–1–1 staat voor: volgorde–actief–tonen bij tussenstanden)
Activeer: Activeer de geselecteerde
mededeling
Deactiveer: Deactiveer de
mededeling en zet ook tonen bij
tussenstanden op 0(onzichtbaar)
Bewerken: Wijzig de geselecteerde
mededeling
Verwijderen: Verwijder de
geselecteerde mededeling
Knop 4: Instellingen
Via deze pagina kan u beslissen wie administrator rechten heeft binnen uw
vereniging en wie aanmeldingen voor andere liefhebbers kan
toevoegen(telefoniste). Probeer deze lijst steeds zo beperkt mogelijk te
houden.

Knop 5: Admin OMAR
Dit zijn de admin menu’s van OMAR die ook in anons toegankelijk zijn.
Voor meer info over deze menu’s kan u de OMAR
handleiding raadplegen of contact opnemen met
info@anons.be
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Automatisch opladen van vluchten vanuit Data Technologie:
Vanaf 2019 is het mogelijk om (inter)provinciale en (inter)nationale vluchten
automatisch vanuit het programma van Data Technologie op te laden.
Ga naar: Uitwisselen gegevens –> Gegevens doorgeven -> Nazicht
Selecteer de correcte poulebrief en kies onderaan voor: “Upload naar server”
Vul onderstaande gegevens in en klik op “Start Upload”

Knop Aanmeldingen Club
U krijgt links een overzicht van alle beschikbare vluchten
Klik op de gewenste vlucht om een aanmelding toe te
voegen.
U krijgt rechts een overzicht van alle liefhebbers met
bijhorende duiven.

TIP: Gebruik het zoekveld voor makkelijk een ringnummer of liefhebber terug te
vinden
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Om een aanmelding toe te voegen klikt u op het klokje
ringnummer van de correcte liefhebber:

naast de naam en

Door in het zoekveld een deel van de ringnummer in te vullen kan je makkelijk
de correcte liefhebber terugvinden.
We klikken op het klokje en krijgen:
U kan hier de juiste tijd invullen
Wanneer een Gummi of contramerk
verplicht is zal dit veld ook getoond
worden.
We klikken op opslaan en de
ringnummer zal verdwijnen uit de lijst
Een aanmelding wijzigen? Klik op de knop rechts bovenaan de pagina
U krijgt nu onderstaand scherm, wilt u terug naar aanmeldingen toevoegen
klikt u ook op de knop rechts bovenaan

U krijgt een overzicht van alle aangemelde duiven en kan achteraan iedere duif
op het potloodje(bewerken) of vuilbakje(verwijderen) klikken:
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