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Gebruikers

Leden

Aanmelden

• Selecteer tab “LEDEN”

• typ een stuk van je naam

• Selecteer je naam

• Klik toevoegen

• OPM : je moet steeds

de naam selecteren, niet
volledig tikken

• Indien pincode

voor de gebruiker actief
(zie admin)
dien je pincode in te geven



Ingave 

• Selecteer tabs (of

swipen) en klik op
buttons om verbruik
in te geven

• Geselecteerde verbruiken

komen links, je kan daar
met de + – aantallen
wijzigen

• Opslaan hoeft niet, wordt

onmiddellijk automatisch
gedaan

• Wijzigingen kunnen

enkel op het scherm zelf (met + en – toetsen, verwijder alles knop), eens scherm verlaten is 
data definitief !

• Buttons onderaan :

◦ OK : ingave ok en uitmelden, je komt op het beginscherm

◦ VERWIJDER ALLES : ingaves in dit scherm gedaan worden geannuleerd

◦ OVERZICHT : ga naar overzichtscherm, ingaves zijn permanent



Overzicht

• Overzicht van de 

ingaves van vandaag 

• OPM : Vandaag is alles

tussen vandaag 5AM en
morgen 5AM

• Links overzicht totale 

ingaves

• Rechts ingave detail

per bestelling, met uur
en persoon die order
ingegeven heeft

• Buttons :

◦ AFMELDEN : afmelden en naar beginscherm gaan

◦ NIEUWE BESTELLING : ga naar ingave nieuwe bestelling van de huidige gebruiker

◦ EMAIL : stuur email met overzicht, werkt enkel als gebruiker email heeft in zijn 

gegevens

• Voorbeeld email



Aanpassen gegevens

• Aanpassen eigen

gegevens kan via menu
“mijn  gegevens”

• Hier kan je volgende aanpassen :

◦ Email adres, om overzichten door te sturen

◦ Pin actief : al je selecteert heb je pin nodig om in te loggen, anders niet

◦ Huidige pincode : nodig om wijzigingen op te slaan

◦ Nieuwe pincode : nieuw te gebruiken pincode, numeriek, geen min of max lengte

◦ Nieuwe pincode bevestiging



Groepen 

• ingave van bestellingen

doe je met je eigen
id.

• geef naam groep in of

selecteer uit de lijst

• selecteer je eigen naam

en pin code

• je krijgt het normale

ingave / overzichtscherm
maar de titel is in 
fluo goren, zo weet je
dat je gegevens intikt
niet voor je eigen
rekening

• Je krijgt een extra 

Button op het 
overzicht :
SPLITSEN
(zie verder)



Splitsen rekening

• Bij groepen (EIGEN

LEDEN !) kan je
een rekening splitsen
over meerdere leden

• druk op SPLITSEN (

kan op elk moment
hoeft niet bij 
afrekening) 

• Voeg alle leden toe en geef telkens aandeel in :

◦ Percentage : vb 100%, doet voledig mee, 50% betaalt helft van een andere

◦ Euro : deelnemer betaalt vast bedrag

• Eindafrekening : gebruiker met vast bedrag betaalt dit bedrag, rest wordt verdeeld relatief 

volgens de percentages ( zie screenshot)



Niet leden

• Niet leden geef je

in op de tab NIET 
LEDEN

• je kan een naam 

intikken en toevoegen 
(als hij niet direct 
afrekent) of bij
directe afrekening
DIRECTE 
BESTELLING aanklikken

• je dient aan te 

melden met je eigen 
naam en code

• Net zoals bij

groepen zal 
de titel in het fluo
staan om aan te geven
dat je ingave doet 
voor anderen.



Betaling

• Bij niet leden heb

je een extra button
BETALEN :

• Hiermee kan je een

volledige of 
deelse betaling doen

• Deelse betaling :

vb iemand van groep
verlaat en betaalt 
zijn deel : geef 
bedrag en naam in
Dit komt op overzicht
bij en ook op ticket (zie verder)



Afdrukken rekening

• Extra mogelijk bij

niet leden is TICKET
om ticket af te drukken

• zorg ervoor dat printer

bereikbaar is en
opstaat

• Ticket komt er na

drie seconden uit
effe wachten dus

• Als dit niet lukt

zet printertje af/op
Als het blijft falen kan je ook voa mail sturen.

• OPM : ticket drukken kan enkel als nog niet alles betaald !!!!



Uitstaande betalingen

• Zolang rekening

nog niet betaald is
komt knop op het
overzicht, bij afrekening
gaat die weg

Ingave voor andere personen

• Als een gebruiker speciale rechten heeft kan die ook bestellingen invoeren voor andere 

leden.

• Hiervoor dien je aan te melden via menu, dan blijf je aangemeld tot je aflogt ! VERGEET 

niet na ingaves terug af te melden !!!!

• Nu hoef je geen pincodes in te geven : je selecteert gebruiker en hoeft niet de pincode in te 

geven, net als bij groepen komt de titel in fluo.

• Wanneer te gebruiken : bij events als alles snel moet gaan en er vaste personen achter de bar 

staan, die kunnen dan ingeven voor alle leden (bij ons tornooi, quiz, cava days, kidsdays, …,
ook als ingave achteraf voor vb kledij,...)



Beheer

• Als je de nodige 

rechten hebt heb je
extra items in de 
menu.



Type personen

• Type personen, vormt tab op inlogscherm

◦ Identifier, unieke identifier, wordt gebruikt voor sortering van de tabs

◦ Naam, belangrijk voor Leden en Groep leden, voorlopig wordt dit gebruikt in code voor 

rapporten

◦ Anonieme verkoop mogelijk : je kan onbekende naam intikken in het inputveld, hoeft 

een gekende naam te selecteren

◦ Opsplitsen rekening mogelijk : voor groepen

◦ Directe betaling : directe bestelling button op tab

◦ Active : actief, vb om tijdelijk tab niet te tonen



Soort verkoop

• Tabs op het

ingave scherm, NAAM nooit wijzigen eens ingegeven, anders zullen items op de tab 
verdwijnen. (todo jo aan te passen)



Personen

• Gekende personen, groepen (groepen voor buttons die altijd op het groepen scherm staan, vb

ic, helpers, …)

• Velden :

◦ Boekhouding sleutel : verplicht veld, kan alles zijn, soort identifier

◦ Billid : als persoon niet zelf betaalt, id van diegenen die het doet (todo jo lijst)

◦ Naam, voornaan, email

◦ Type : persoon type

◦ Admin rechten : heeft gebruiker toegang tot admin schermen

◦ Bestellen voor anderen : kan je inloggen en ingeven voor anderen zonder hun pincode

◦ Groep ?, stock invoer niet in gebruik

◦ Steeds op entry scherm : normaal staan enkel leden die al ingegeven hebben in de dag op
het scherm, als je dit aanvinkt staat hij er steeds (vb groepen)

◦ Pin code gebruiken : indien aangevinkt oet pincode ingegeven worden anders niet

◦ Actief : actieve gebruiken, als niet aangevinkt niet te selectere op aanmeldscherm

◦ Pin code : pincode te gebruien, je geeft clear text in, eens ingelogd wordt dit encrypted



Bank info

Enkel voor domiciliaties

• Person number : boekhoudkundige sleutel persoon

• Mandate : naam mandaat in bank app

• Bic, iban

• Dom reeds actief : is er reeds betaling gebeurd op deze domiciliatie

• Naam

• Signature : startdatum dom



Verkoop items

• Ingave
verkopen

• Soort verkoop : op welke tab komt het item

• btw percentage : niet relevant

• sleutel : identifier

• Naam : naam op kno, voeg <br/> toe voor twee lijnen

• Per persoon type :

◦ prijs, “.” als komma

◦ rij : rij in tab waar button komt (tussen 1 en 6, groter dan 6 kan maar toont het dan niet)

◦ kolom : kolon in tab (tussen 1 en 5, groter kan maar toont niet)

◦ kleur : zie knoppen, als niet ingegeven kleur 2)



Adres

• Enkel
relevant bij
integratie 
boekhoudpakket



Preferences

• Admin email : email adres voor rapporten

• kassa email, kassa pw : gmail adres van kassa voor uitsturen emails

• printers mac : mac adres printers

• backup frequency in mins : gemiddelde tijd voor google drive backup

• facturen boekhouding : aanvinken bij integratie pakket boekhouding

• facturen csv : aanvinken bij csv export



Rapporten

• Emailen van rapporten :

◦ van tot : dagen inclusief

◦ start nummer : enkel voor boekhoudpakket, maar verplicht

◦ dagtotaalid : voor detail rapport van 1 dag / persoon

◦ persoon : voor detail rapport voor 1 persoon



SQL

• Queries en updates
voor de interne db
OPGEPAST met
updates !

• Sql : ingaven sql
statement

• EXECUTE : voor 
updates

• QUERY : voor queries

• FILE : browse file en
voer uit

• CLEAR : clear 
scherm



Backup / restore

Lokale backup restore, OPLETTEN MET RESTORE !!! 
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