Organisatie beheer
In het menu organisatie kunt u alle facetten van uw organisatie beheren en overzichten van de wedstrijden
bekijken.
Dit onderdeel kunt u vinden door bovenin het hoofdmenu op de knop Organisatie te klikken.

1. Dashboard

U ziet eerst het dashboard. Hier ziet u de recent gewijzigde proeven/wedstrijden. U kunt hier eenvoudig zien of
een aangevraagde wedstrijd is goedgekeurd, of de uitslagen zijn gepubliceerd en wanneer de laatste wijziging
heeft plaatsgevonden.
Door op de wedstrijden te klikken kunt u ze direct beheren.
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2. Uw organisatie

In de volgende tab kunt u de gegevens van uw organisatie bekijken en indien nodig aanpassen.

3. Proeven/wedstrijden aanvragen

In de tab Proeven/wedstrijden aanvragen kunt u een overzicht zien van de proeven en wedstrijden. Deze kunt
u met de menu's bovendien sorteren of gedeeltes tonen.
Door op de knop nieuw te klikken (zie rode pijl) kunt u een wedstrijd aanvragen. Zie hiervoor de handleiding
'Aanvragen van proeven/wedstrijden'
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4. Goedgekeurde proeven/wedstrijden

In de tab Goedgekeurde Proeven/wedstrijden kunt u een overzicht zien inclusief het aantal inschrijvingen. Door
op de wedstrijd regel te klikken kunt u deze gegevens aanpassen.
Door op de driehoek te klikken in de kolom inschrijvingen (zie rode pijl) kunt u de inschrijvingen beheren. Zie
hiervoor de handleiding Proef/wedstrijd beheer.

5. Email templates

Op de laatste tab kunt u Email templates aanmaken die u kunt gebruiken om aan de inschrijvers / deelnemers
te sturen.
Door op nieuwe te klikken (zie rode pijl) kan een nieuw template worden aangemaakt.
Door de regel van een bestaande template aan te klikken (indien aanwezig) kan deze worden aangepast.
Zie voor het versturen van de e-mail templates de handleiding Proef/wedstrijd beheer (punt 2).
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In dit overzicht kunt u een een e-mail template aanmaken die u kunt versturen aan inschrijvers en/of
deelnemers.
1. Voer een naam in voor de template. Dit wordt alleen intern gebruikt, het makkelijkste is een beschrijvende
naam te gebruiken.
2. Voer een onderwerp in. Dit is het onderwerp wat voor de e-mail wordt gebruikt en dit is het eerste wat veel
mensen zien in hun e-mail programma.
3. Geef het bericht in. Aangezien het om een template gaat is dit veelal een standaard bericht. Bij het
verzenden kan dit altijd nog worden aangepast.
In het bericht kunt u een aantal variabelen gebruiken die automatisch bij het verzenden worden ingevoerd.
Deze variabelen bestaan uit woorden tussen vierkante haken [ ]. U kunt hiervoor de volgende gegevens
gebruiken:
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[naam] naam van de geadresseerde
[wedstrijd] proef/wedstrijd omschrijving (type, locatie, datum)
[status] status inschrijving: "aanvraag" "deelnemer" "annuleeraanvraag" of "verwijderd"
[betaald] Betaling: "uw betaling is ontvangen" of "uw betaling is nog niet ontvangen"
[compleet] Documentatie: "De documentatie is compleet" of "De documentatie is nog niet compleet"
[reserve]Reservelijst: "U staat op de reservelijst" of "U staat op de deelnemerslijst"
[startnummer] Het toegekende startnummer
[startgroep] de toegekende startgroep
[inschrijving] Volledige inschrijvingsgegevens (voor onderaan de email)
Door deze variabelen te gebruiken kunt u voor iedere deelnemer een persoonlijke e-mail met persoonlijke
gegevens versturen.
4. Nadat u het bericht heeft opgesteld kunt u de wijzingen opslaan met de knop 'Wijzingen opslaan'
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