Proef/Wedstrijd beheer
Zodra een proef of wedstrijd is goedgekeurd en open is gesteld kunt u de inschrijvingen en uitslagen beheren
via het proef/wedstrijd menu op My ORWEJA
De gebruikte gegevens in deze handleiding zijn alleen bedoeld als voorbeeld. Aan de namen, uitslagen en
overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Klik in het hoofdmenu (bovenin) op de knop Proef/wedstrijd
2. Klik daarna op de proef of wedstrijd van uw keuze om de inschrijvingen te zien.
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1. Inschrijving beheren

Nu ziet u een overzicht van alle inschrijvingen met verschillende kenmerken per inschrijving. Van links naar
rechts zijn dit de volgende:
1. Volgnummer - dit is een intern volgnummer van de inschrijving (dus niet het startnummer, dat bepalen we
later)
2. Inschrijvingsnummer - dit is het betalingskenmerk en wordt automatisch aangemaakt en verzonden naar
de inschrijver (in dit voorbeeld heeft niet iedereen een nummer, in uw geval is dat straks wel zo).
3. Ingediend - dit is de precieze datum en tijd dat de inschrijving is ingediend
4. Voorjager - de naam van de ingeschreven voorjager
5. Hond - de naam van de ingeschreven hond
6. Rasv. - geeft aan of de inschrijver lid is van een rasverenging (ja/nee)
7. KNJV - geeft aan of iemand lid is van de KNJV (ja/nee)
8. Bet - een vinkje om aan te geven of een betaling voldaan is (staat standaard uit, moet de organisatie op
aan zetten)
9. Compl - een vinkje om aan te geven of de documentatie volledig is aangeleverd
10. Rsrv - een vinkje om aan te geven of iemand op de reservelijst staat
11. Status - geeft de status weer van de inschrijving (aanvraag / deelnemer / verwijderd)

De kopjes zijn aanklikbaar, daarmee worden ze automatisch gesorteerd. Bijvoorbeeld op alfabet (voor namen)
of op vinkje aan/uit
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Vinkjes aan of uit zetten kunt u doen door erop te klikken.

De status veranderen kunt u doen door:
Op het vinkje te klikken (status: deelnemer)
Op het vlammetje te klikken (status: verwijderd)
Op het stopbordje te klikken bij een deelnemer (status: aanvraag)

Zodra u de status veranderd van een deelnemer wordt de 'Stuur notificatie emails' boven in het rood
aangegeven. Hiermee kunt u de betreffende deelnemers automatisch een mail versturen en op de hoogte te
brengen van de veranderde status.
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Na het klikken op de knop 'Stuur notificatie emails' komt er een popup tevoorschijn met de emails die
verzonden kunnen worden aan de deelnemers en het aantal. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke e-mail
met daarin de gegevens. Er wordt altijd 1 email verstuurd naar 1 deelnemer ook als er verschillende statussen
zijn veranderd (dus 1 e-mail met daarin: u heeft betaald, uw documentatie is compleet, u bent deelnemer).
Door op de knop 'Stuur geselecteerde notificaties' te klikken worden de e-mails direct verzonden naar de
inschrijvers.
De e-mails bevatten een standaard door ORWEJA gemaakte tekst met daarin de status maar ook de gegevens
van de proef/wedstrijd en de details van de inschrijver.

2. E-mailen

Bij de volgende tab 'E-mailen' is het mogelijk om inschrijvers/deelnemers een mail als groep of individueel een
mail te versturen.
1. Er kan met de filters (in het rode kader) eventueel een selectie worden gemaakt uit de inschrijvers. Dus
bijvoorbeeld iedereen van een bepaald onderdeel, iedereen die heeft betaald of alle deelnemers op de
reservelijst)
2. Zet een vink bij de persoon die de mail moet ontvangen. Door de bovenste vink te gebruiken kunnen alle
regels voorzien worden van een vink (of alle vinken worden weggehaald).
3. Klik na het aanvinken op de rode knop 'Email geselecteerd inschrijvingen' om de e-mail op te stellen.
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Er opent vervolgens een pop-up waarmee de e-mail verzonden kan worden. Er zijn een aantal opties.
1. Er kunnen variabelen gebruikt worden waardoor [naam] bijvoorbeeld wordt vervangen door de naam van de
ontvanger van de e-mail. Onderstaand een overzicht van alle variabelen en de daarbij behorende teksten die
worden ingevoegd.
2. Er kan gekozen worden om de e-mail te versturen aan de indiener, voorjager of eigenaar of een combinatie
daarvan.
3. Indien er templates zijn aangemaakt (zie handleiding organisatiebeheer) kunnen die hier worden gekozen
en gebruikt.
4. Dit is het onderwerp van de e-mail
5. Hier komt de tekst van de e-mail.
6. Zodra de e-mail is gemaakt kan hij worden verzonden via 'Zend email'. Als voor Sluiten wordt gekozen wordt
de e-mail niet verzonden.
Mogelijke variabelen:
[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"
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[startnummer] Het toegekende startnummer
[startgroep] de toegekende startgroep
[inschrijving] Volledige inschrijvingsgegevens (voor onderaan de email)

3. Indelen

In de tab indelen kunt u deelnemers die u in het beheer heeft gekozen als deelnemer indelen in groepen en
startnummers toewijzen. Dit doet u moet de kolom groep en startnr
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1. In de kolom groep kunt u zelf een geschikte groepsindeling maken door 1,2,3, etc. te gebruiken.
2. Tijdens het indelen krijgt u in het groene vlak 'live' de verdeling te zien. Dit maakt het makkelijk om te zorgen
dat de groepen even groot zijn.
3. Na het indelen kunt u de groepen weer sorteren door op de kop Groep te klikken
4. Zodra u dit heeft gedaan staan de startnummers door elkaar heen. Door op de knop hernummer te klikken
kunt u de nummers weer van boven naar beneden automatisch hernummeren.
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BELANGRIJK! Klik na het maken van de groepen en het hernummeren ALTIJD op de knop Indeling opslaan.
Doet u dit niet dan gaat uw indeling verloren wanneer u dit scherm verlaat.

4. Rapporten & Excelsheets

Hier kunt u de Excel sheets downloaden die u kunt gebruiken voor het programmaboekje en in het veld om de
uitslagen bij te houden. Iedere type proef/wedstrijd heeft zijn eigen specifieke Excel sheet voor het noteren van
de uitslagen. Er is gekozen voor het gebruik van een Excel sheet zodat het ook eventueel offline in het veld
gebruikt kan worden. Door op de knoppen te klikken download u de invoerlijsten van de website naar uw harde
schijf.
Er zijn vier verschillende varianten die u kunt downloaden:.
1. Volledig overzicht - dit is een data export van alle gegevens van de wedstrijd en kunt u gebruiken als
controle of voor eigen doeleinden.
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2. Programmaboekje - deze kunt u gebruiken om het programmaboekje te printen. Hierin staan de
deelnemers en startnummers allemaal in genoemd.
3. Proef/Wedstrijd invoerlijst - dit document is bedoeld om de uitslagen in te zetten en deze later te uploaden
naar de site en te verwerken.
4. Proef/Wedstrijd invoerlijst tbv copy/paste - dit is een invoerlijst met dezelfde gegevens als (3) maar in
copy/past format indien u een eigen Excel sheet wil gebruiken.
BELANGRIJK: U dient uiteindelijk altijd de versie van de Proef/Wedstrijd invoerlijst te gebruiken om de uitslagen
naar de site te uploaden. Hierbij is het belangrijk dat exact dezelfde layout wordt gebruikt als de versie die u bij
(3) kan downloaden. Gebruikt u dit niet dan kunt u uw uitslagen niet verwerken en aanmelden bij ORWEJA.

5. Resultaten uploaden

U heeft nu tijdens of na de proef/wedstrijd de uitslagen ingevoerd en opgeslagen in de bij punt 4.3
gedownloade Excel sheet.
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In het menu onder Resultaten uploaden kunt u deze ingevulde Excel sheet downloaden.
Klik op Open bestand of Choose file (is verschillend in naam per computer) en zoek de excel sheet op op uw
harde schijf. Klik daarna op Volgende stap om de Excel sheet te uploaden. U kunt zowel XLS als XLSX Excel
bestanden uploaden.
BELANGRIJK: Hierbij is het belangrijk dat exact dezelfde layout wordt gebruikt als de versie die u bij punt 4.3
download. Gebruikt u dit niet dan kunt u uw uitslagen niet verwerken en aanmelden bij ORWEJA.
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Het systeem controleert of u een valide bestand heeft geupload. Indien dit het geval is krijgt u het
bovenstaande scherm en kunt u op Verwerk bestand klikken.
Zoals aangegeven kan het verwerken van het bestand vrij lang duren. Het is belangrijk dat u op de
verwerking wacht en niet de browser tussentijds gebruikt.
Krijgt u de bovenstaande melding niet dan heeft u een verkeerd bestand geupload of een niet valide bestand
geupload. Controleer of u wel het juist document heeft geselecteerd (zoals gedownload bij 4.3.).
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Vervolgens kan het verwerken even duren en krijgt u bij een succesvol ingelezen Excel bestand een
bovenstaande soort melding. Hierbij is het belangrijk dat het aantal honden onderaan overeenkomt met het
aantal deelnemers.
Klik op Toon ingelezen resultaten om verder te gaan en de resultaten te controleren.
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In dit overzicht kunt u de geuploade bestanden controleren. Het is handig dit steekproefsgewijs te doen. De
gegevens kunnen later altijd nog worden aangepast.
Indien de gegevens kloppen klikt u op de knop Uitslag definitief vastleggen en verwerken (zie rode pijl)
Kloppen de gegevens niet controleer dan uw Excel bestand op eventuele fouten.

U heeft nu de uitslagen geupload en verwerkt!
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6. Uitslag controle

Bij de uitslag controle kunt u de uitslagen (nogmaals) controleren.
Door op de knop Uitslagen aanpassen te klikken kunt u de uitslagen nog corrigeren.

Uitslagen kunt u nu aanpassen door in de cellen van de uitslagen te klikken en de uitslag aan te passen.
Indien u klaar bent met aanpassen klikt u op de knop Wijzigen afsluiten.
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Is de uitslag helemaal goed dan kunt u de uitslag ter publicatie aanbieden bij ORWEJA. Dit doet u door op de
knop Publicatie aanvragen te klikken.
Hierna kunt u geen aanpassingen meer maken aan de uitslagen!
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7. Recapitulatiestaat

De uitslagen van de proef/wedstrijd worden nu weergegeven in de recapitulatiestaat.
Wanneer de publicatie is aangevraagd en nog niet is goedgekeurd door ORWEJA staat hierboven nog
Publicatie aangevraagd
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Zijn uw uitslagen goedgekeurd dan komt het ORWEJA logo boven de recapitulatiestaat te staan. Tevens wordt
deze dan gepubliceerd op de ORWEJA website.
Hiermee zijn alle gegevens van de proef/wedstrijd verwerkt en officieel aangemeld en goedgekeurd!
De gebruikte gegevens in deze handleiding zijn alleen bedoeld als voorbeeld. Aan de namen, uitslagen en
overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
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