Inschrijvingen downloaden
Zodra er inschrijvingen zijn geweest voor een proef of wedstrijd kunt u deze in het beheer menu inzien,
bewerken en downloaden. Hieronder de beschrijving hoe u deze gegevens kunt inzien, de status kan
bewerken en de gegevens per proef/wedstrijd downloaden als Excelbestand.

Ga naar proef/wedstr beheer

De inschrijvingen zijn te vinden in het proef en wedstrijd beheer. Dit kunt u vinden door op Organisatie
te klikken in het hoofdmenu bovenin en daarna op Proef/wedstr beheer te klikken in het linker menu.

Overzicht inschrijvingen

U ziet nu een chronologisch overzicht van al uw wedstrijden waarvoor inschrijvingen zijn binnengekomen.
De lijst is te sorteren op datum of status door op het dropdown menu Sorteer... te klikken.
U kunt de inschrijvingen inzien door op de driehoek achter inschrijvingen te klikken. (zie rode pijl)
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Inschrijvingen inzien

Na het klikken op de driehoek in het overzicht krijgt u een lijst van alle inschrijvingen te zien. U kunt hier
alle inschrijvingen inzien die zijn binnengekomen. De functies die u hierin kunt gebruiken zijn:
1. Klik op het oog icoontje om de specifieke inschrijving in te zien
2. U kunt precies zien wanneer een inschijving is ingediend
3. Per inschrijving kunt u aangeven of een deelnemer heeft betaald, of de inschrijving compleet is en of
de persoon wel of niet op een reservelijst staat (dit doet u per deelnemer, zie de beschrijving hieronder).
4. De lijst is via deze dropdown menu's te sorteren. Zo kunt u filteren op deelnemers die alle
documentatie hebben ingevoerd, die wel of niet betaald hebben, die wel of niet op de reservelijst staan
en kunt u ze sorteren inschrijfnummer (toegekend op het moment van inschrijving), naam van voorjager
of hond (alfabetisch) en inschrijfmoment (datum).
5. Alle gegevens zijn ook als Excel bestand te downloaden door op de knop Download excel te klikken. U
krijgt altijd de meest recente gegevens en kunt deze op uw eigen computer opslaan en bewerken. Deze
gegevens kunt u tevens gebruiken voor het maken van deelnemerslijsten en programmaboekjes.
LET OP: Er zit nog een kleine bug de Excel download waarbij niet alle gegevens van het opmerkingveld
van de inschrijving in de Excel download staan. Dit gaan we binnenkort oplossen. Tot dit is opgelost kunt
u dit opmerkingenveld teruglezen in de inschrijf e-mail die u van iedere inschrijving heeft ontvangen.
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Deelnemer gegevens inzien

Na op het oog icoontje geklikt te hebben kunt u alle gegevens van de deelnemer inzien (adresgegevens
zijn in dit voorbeeld verwijderd).
Dit overzicht kunt u gebruiken om de inschrijving te controleren en de gegevens over betaling,
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compleetheid van de inschrijving en het wel of niet plaatsen van de deelnemer op de reservelijst aan te
passen. Tevens is er een opmerkingen veld per deelnemer en kunt u een inschrijfnummer toekennen aan
de deelnemer (zie de rode pijl waar u dit kunt aanpassen). Vergeet niet de gegevens na het aanpassen
op te slaan.

Overige opties

Momenteel ziet u bovenaan de inschrijven een menu met Indelen, invulsheet downloaden, etc. Deze
menuitems zijn nog nog gereed voor gebruik maar worden in de nabije toekomst gebruikt om een
proef/wedstrijd te beheren en de resultaten te verwerken.
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