	
  

Assist Help

Leden à Nieuwe leden inschrijven

Hoe kan ik alle leden in één keer overzetten van het ene
naar het volgende werkjaar?
Als je jaar na jaar een paar honderd leden opnieuw als lid moet inschrijven, dan
zou het makkelijker zijn om met één klik op de knop alle leden van het ene
werkjaar naar het volgende werkjaar over te zetten. Dat kan in Assist en zo ga je
te werk:
à Ga naar de rubriek ‘Leden’
à Klik in de subnavigatie op ‘Nieuwe leden inschrijven’
à Selecteer het werkjaar waarvoor je alle leden in groep wilt overzetten van
het vorige naar dit werkjaar.

	
  
à Selecteer de keuze ‘Leden in groep overzetten op basis van ledenlijst vorig
werkjaar’ en selecteer nadien dat werkjaar waarvan je leden wilt overzetten.
OPGELET: Deze mogelijkheid verschijnt enkel als je voordien al in een vorig
werkjaar leden hebt ingeschreven én enkel als er in het werkjaar waarnaar je
leden wilt overzetten nog geen enkel lid werd ingeschreven.

	
  

	
  
1. Leden worden niet ingedeeld in leeftijdsgroepen, ploegen of afdelingen
à Je krijgt een overzicht te zien van alle leden van het vorige werkjaar. Vink
aan wie al dan niet lid blijft, geef elk lid een lidnummer en vink aan of het
lidgeld van het nieuwe werkjaar al dan niet betaald werd.
à Klik vervolgens op de OPSLAAN-knop om de nieuwe ledenlijst te bewaren.

	
  
à Assist brengt je automatisch naar de ledenlijst van het nieuwe werkjaar. Wil
je bij bepaalde leden enkele details aanpassen, dan klik je naast zo’n lid op
de BEWERK-knop om naar zijn detailfiche te gaan.

	
  

	
  
2. Leden worden wel ingedeeld in leeftijdsgroepen, ploegen of afdelingen
à Je krijgt een overzicht te zien van alle leden, opgedeeld per groep. Selecteer
in het nieuwe werkjaar de groep en de functie waartoe elk lid zal behoren.
à Klik vervolgens op de OPSLAAN-knop om de nieuwe ledenlijst te bewaren.

	
  
à Assist brengt je automatisch naar de ledenlijst van het nieuwe werkjaar. Wil
je bij bepaalde leden enkele details aanpassen, dan klik je naast zo’n lid op
de BEWERK-knop om naar zijn detailfiche te gaan.

	
  

