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Voorwoord

1

Het KNLTB Afhangbord (Jiba) is inmiddels bij 491 tennisverenigingen in
gebruik. Veel van deze verenigingen hebben in de loop der tijd tips doorgegeven om het Afhangbord te verbeteren. Een aantal van deze verbeteringen zijn nu doorgevoerd en vanaf 1 december 17:00 voor u zichtbaar. In deze nieuwsbrief praten we u bij over wat er precies is verbeterd
en veranderd. De beheerhandleidingen zullen binnenkort ook bijgewerkt
worden.
We behandelen in deze nieuwsbrief ook een aantal veelgestelde vragen.
Mocht u toch een vraag hebben die er niet bij staat dan kunt u ons op
werkdagen bellen of een e-mail sturen (zie colofon rechts).
Met sportieve groet,
John, Rene, Magda en Wilco

Mededelingen
 Het Afhangbord en de ledenadministratie van de KNLTB zijn momenteel niet aan elkaar gekoppeld. In 2011 komt deze koppeling er wel en
zullen de ledenlijst en pasfoto’s automatisch worden bijgewerkt. Doordat
er nog een flink aantal zaken aangepast moeten worden, is de introductie
doorgeschoven naar 2011.
 Een aantal verbeteringen (zie pagina 3) is alleen zichtbaar als men zg.
administrator rechten heeft. Een persoon die een bardienstperiode kan
verwijderen heeft deze administrator rechten al. Als bij uw vereniging een
andere persoon moet worden aangewezen voor deze rechten dan kunt u
een e-mail sturen naar afhangbord@knltb.nl o.v.v. het verenigingsnummer en het bondsnummer van de nieuwe persoon. Uit veiligheidsoverwegingen heeft elke vereniging maar 1 persoon met administrator rechten.
 Het uploaden van foto’s naar de fotogalerij werkt momenteel niet goed
met Internet Explorer 8. Aan een oplossing wordt gewerkt. Tot die tijd
kunt u eventueel met Firefox en Chrome i.c.m. een add-on wel foto’s
uploaden. Klik hier voor meer informatie.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
de Automatiseringsservice Verenigingen (AsV) van de KNLTB en wordt
verspreid onder alle beheerders en
secretarissen van verenigingen
die beschikken over het KNLTB
Afhangbord.
AsV is voor Afhangbord vragen op
werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 09:00-17:00.
Telefoon: 033 - 454 26 00
Vragen over Afhangbord.nl:
afhangbord@knltb.nl
Vermeld s.v.p. uw verenigingsnummer
en uw bondsnummer als u AsV een
e-mail stuurt.
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Veranderingen Bardienstplanner
Beheer / Bardienstplanner / Rapportages

 In de bardienstplicht rapportage is een nieuwe kolom toegevoegd: M/V. Hierin wordt het geslacht van
het lid getoond (Man/Vrouw). M staat dus niet voor Meisje!
 In de kolom: Naam, wordt in plaats van alleen de voorletter nu de voornaam van het lid getoond. Als de
voornaam niet bekend is in het Afhangbord dan worden de voorletters getoond.
 Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd: Telefoon. Hierin wordt het mobiele telefoonnummer van
het lid getoond. Als het mobiele telefoonnummer niet bekend is, wordt het vaste telefoonnummer getoond.
Als het vaste telefoonnummer niet bekend is wordt er niets getoond.
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 Er is een nieuwe kolom toegevoegd genaamd: Stuur e-mail. Hierin wordt de mogelijkheid gegeven om
één of meerdere leden aan te vinken om een e-mail te sturen. Standaard staan alle hokjes aangevinkt.
Onder het getoonde overzicht wordt een formulier toegevoegd. Hierin kan de gebruiker een e-mail mee
opstellen. Er is geen testmailmogelijkheid. U kunt de tekst in een Word-document bewaren of uzelf ook
aanvinken. U moet dan wel geen enkele bardienst hebben ingevuld of een bardienstvrijstelling hebben.

 De e-mail die u opstelt wordt verstuurd naar alle leden waarvan het hokje: Stuur e-mail, van is aangevinkt. Na het versturen van de e-mail wordt er getoond naar hoeveel leden de e-mail verzonden is. Als er
geen geldig e-mail adres bekend is van het lid kan de e-mail niet verstuurd worden. De leden waarnaar de
e-mail niet verstuurd kon worden, worden in een nieuw overzicht getoond. Tip: zie ook pagina 4 (e-mail).
 In de afdruk van het overzicht van de bardiensten is een kolom toegevoegd waarin het lid zijn/haar paraaf kan plaatsen als hij/zij de bardienst heeft afgerond. In plaats van de voorletters van de leden wordt nu
de voornaam van het lid getoond. Als de voornaam niet bekend is worden alsnog de voorletters getoond.

2
 Op pagina 4, 5 en 6 vindt u eveneens een aantal aanpassingen én tips over de bardienstplanner.
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Veranderingen baanschema
Beheer / Afhangen / Beheer baanschema

 Bij het instellen van een nieuwe, of het aanpassen van een bestaande,
baanregel is een extra link toegevoegd: Geavanceerde doorvoeropties.
 Als u op deze link klikt worden er meer doorvoeropties getoond. Naast de
standaard opties is er nu ook de optie toegevoegd om één of meer banen
aan te vinken en de optie om één of meer dagen aan te vinken. Hiermee
kunt u een baanregel doorvoeren (of kopiëren) naar meerdere banen en/of
dagen. Als u op doorvoeren klikt (vanuit geavanceerde doorvoeropties) wordt
er eerst een melding getoond of eerdere baanschema’s verwijderd mogen
worden. Hier kunt u mee akkoord gaan of annuleren.

2010 - maart 2009
Afhangbord - november
Verenigingen
Automatiseringsservice
Nieuwsbrief KNLTB

 Bij het overzicht van de baanschema’s is een extra knop toegevoegd:
Verwijder alle schema’s. Deze knop is alleen zichtbaar en te gebruiken voor
gebruikers met de rol: Administrator (Zie Mededelingen op pagina 1). Met
deze knop kunnen alle baanschema’s in één keer worden verwijderd.

33

 Bij het overzicht van de baanschema’s is een extra link toegevoegd:
Overzicht per week alle banen. Als u op deze link klikt wordt er een nieuw
venster geopend met een overzicht van alle banen van de actieve vereniging
en alle dagen waarin alle baanregels te zien zijn.

Veranderingen Geavanceerd baanbeheer
Beheer / Afhangen / Blader door reserveringen

 Bij het reserveren is een extra stap toegevoegd waarin de reservering bevestigd moet worden. Hierin
wordt eerst een overzicht getoond met eventuele reserveringen die door de nieuwe reservering komen te
vervallen. Hier kunt u mee akkoord gaan of annuleren.
 Als er op de knop zoeken is gedrukt, wordt er een overzicht getoond met alle vergelijkbare reserveringen. Hier kunt u de reserveringen aanvinken om deze allemaal te verwijderen. U kunt alleen reserveringen verwijderen die door u zelf zijn aangemaakt, of u moet de rol: Administrator hebben (Zie Mededelingen op pagina 1). Voordat de reserveringen echt verwijderd zijn krijgt u eerst een melding: Alle geselecteerde reserveringen zullen worden verwijderd. Wilt u doorgaan?
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Veranderingen Management rapportages
Beheer / Afhangen / Managementrapportages

 Om u meer mogelijkheden te geven om de afhangbordgegevens te analyseren is aan alle rapportages een MS reporting service toegevoegd.
Hiermee kunnen de aanwezige gegevens worden geëxporteerd naar o.a.
MS Excel of pdf. In MS Excel kunt u vervolgens zelf nieuwe rapportages
genereren.
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 Bij de rapportages is de mogelijkheid om een startdatum en een einddatum in stellen toegevoegd. U
kunt dus nu o.a. rapportages per jaar aanmaken en vergelijken. Ook kunt u selecties maken op aangemaakte lidtypen.

4

 Bij het overzicht van de leden die het meest afhangen worden nu alle leden getoond en niet alleen een
top 100 (oude situatie). In dit overzicht staan nu ook de leden die nog niet hebben afgehangen en de tijdelijke passen. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld wilt weten hoe vaak een ‘ezelspas’ is gebruikt of hoeveel introducees er hebben afgehangen. Ook zijn voornaam, bondsnummer en geslacht toegevoegd.
 E-mailadressen worden nu ook meegenomen. U kunt dus nu zelf een e-mail ledenoverzicht
genereren door een export naar excel te maken. Als u bondsnummer@afhangbord.nl ziet staan dan
weet u dat deze persoon zich nog niet geregistreerd heeft met een eigen e-mail adres. Let op: deze
@afhangbord.nl adressen worden niet meegenomen in de e-mailcampagne. Piet Pietersen ontvangt in
onderstaand voorbeeld dus geen e-mail, maar Els Janssen wel.

Ook voor de bardienstplanner is deze rapportage erg handig. Personen die als
e-mailadres bondsnummer@afhangbord.nl hebben, ontvangen namelijk géén
bardienstreminders. U kunt deze personen vervolgens actief benaderen. Als u het
e-mailadres wel weet, kunt u dit ook zelf invoeren via de ledenlijst (potloodje) als u
ledenadministratierechten heeft in het afhangbord.
 Leden die nog niet hebben gespeeld is uitgebreid met voornaam, bondsnummer, geslacht en e-mail
adres. De lijst is op achternaam gesorteerd. U kunt op basis van deze gegevens zelf de leden selecteren
om hen (via uw eigen e-mailprogramma) te benaderen. Dit is namelijk de groep waarbij de kans erg groot
is dat zij hun lidmaatschap gaan opzeggen. Tip: wellicht is dit te voorkomen door bijvoorbeeld een activiteit voor hen te organiseren (toss, clinic met trainer, gezelligheidstoernooitje etc).
 Baanbezetting t.o.v. leeftijd heeft de leeftijdindeling gekregen die de KNLTB hanteert. Ook is de datum
aangepast naar Nederlandse instelling. Tevens is een rapportage Baanbezetting t.o.v. leeftijd (zelf instelbaar) toegevoegd waarbij u zelf leeftijdselecties kunt maken die gekoppeld zijn aan weekdagen en tijdvlakken. Als u deze rapportage exporteert naar excel kunt u zelf extra analyses aanmaken.
 Naast Baanbezetting per dagdeel is de rapportage Baanbezetting per dagdeel (zelf instelbaar) toegevoegd. U kunt nu zelf een begin- en eindtijd instellen om een rapportage op maat aan te maken.
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Wat is er nog meer veranderd?
 De fotoshowmodule is aangepast. De reclamebanner wordt nu niet meer hinderlijk tussen de foto’s getoond tijdens de slideshow (zie ook Mededelingen op pagina 1).
 Personen die Gebruik Online Diensten op Nee hebben gezet worden nu niet meer getoond in de verjaardagskalender die in de rechterkolom van de afhangbordwebsite getoond wordt.
 Verenigingen die een https verenigingswebsite gebruiken (dus niet de Jiba verenigingswebsite), kunnen
nu ook een reclamebanner plaatsen. De bannercode moet dan wel aangepast worden naar https i.p.v. http
 Als er een leeftijdregel is ingesteld, is het nu mogelijk om deze baan na afloop van de regel af te hangen. Dit kan 30 minuten voor het verstrijken van deze regel en de reservering gaat in op het tijdstip dat de
regel vervalt. Dit was in de oude situatie slechts 5 minuten.
 De wisfunctie op het touchscreen is aangepast, omdat hier helaas misbruik van
gemaakt werd. Leden die hun reservering willen wissen, kunnen dit nu nog alleen de
eerste 10 minuten. Na deze 10 minuten kan de reservering niet meer gewist worden.
Alleen beheerders kunnen wel de gehele periode reserveringen wissen.
 Bij geavanceerd baanbeheer komt de weergave van de weekweergave nu overeen met de werkelijke
weekindeling. In de oude situatie was dit erg onoverzichtelijk omdat de weken niet altijd op maandag begonnen.
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 Als iemand lid is bij twee verenigingen en één van de verenigingen blokkeert een lid dan was deze persoon ook bij de andere vereniging geblokkeerd. Dit is nu aangepast. Als één vereniging nu een lid blokkeert dan werkt de pas bij de andere vereniging wel.
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 Er waren een paar problemen met de weergave van pasachtergronden in het baanoverzicht op internet.
Daarnaast zagen personen die lid zijn bij meerdere verenigingen de dropdown (met verenigingsnummer)
in de linkerkolom niet altijd goed. Ook het uitloggen was niet altijd mogelijk. Al deze problemen zijn inmiddels opgelost.
 Bij het verzenden van e-mails met de e-mailcampagne worden dubbele e-mailadressen weg gefilterd.
Het aantal leden dat bereikt wordt blijft wel hetzelfde. Voorbeeld: er wordt naar 100 leden een e-mail gestuurd. Hierin zitten 5 dubbele e-mailadressen. Er worden dus 95 e-mails verstuurd, maar het systeem zal
melden dat de e-mail 100 keer is verstuurd.
Het is voor leden niet meer mogelijk om een bardienst in het verleden op te geven. Personen die
bardienstplanner rechten hebben, blijven deze mogelijkheid uiteraard wel hebben.

Werkt uw afhangbord niet?
Uiteraard wil de KNLTB dat uw Jiba Afhangbord goed functioneert. Nu
kan het voorkomen dat zich af en toe een storing voordoet. Deze storingen worden snel opgepakt.
Kijk voordat u een storing meldt eerst of alle kabels goed vastzitten, de
monitor aan staat en of de internetverbinding wel goed werkt. Ook is het
verstandig de afhangbordcomputer éénmaal te herstarten. Een aantal
problemen wordt door de herstart al opgelost. Storingen mogen i.v.m.
garantiebepalingen in geen geval zelf opgelost worden!
Storingen kunt u op werkdagen telefonisch melden op 033-4542600. U
kunt ook een e-mail sturen naar afhangbord@knltb.nl o.v.v. uw verenigingsnummer en de gegevens van uw contactpersoon (e-mail + 06
nummer). Omschrijf in de e-mail kort wat het probleem is inclusief de
eventuele melding op het touchscreen. Er zal vervolgens een afspraak
gemaakt worden om deze storing z.s.m. op te lossen.
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Veelgestelde vragen
Vraag: Hoe kan ik een bardienst instellen na 23:45?
Inmiddels is de tijd aangepast naar 23:59. Voeg voor een latere sluitingstijd een bardiensttype toe
met de naam sluitdienst en de definitieve sluitingstijd. Voorbeeld: sluitdienst 01:00 (keuken).
Vraag: Hoe kan ik een bardienst verwijderen van een opgezegd lid?
De beheerder of personen met authorisatie bardienstplanner kiezen in de linkerkolom bardienst en
openen vervolgens de lijst diensten van. Selecteer het betreffende lid en klik op de button uitschrijven. Dit tijdblok is vervolgens weer vrijgegeven.
Vraag: Kan ik dagschema’s van de bardienst kopiëren naar een nieuwe periode?
In de huidige versie is dit helaas niet mogelijk. Het is dan ook verstandig om bij het aanmaken van
dagschema’s een PrintScreen te maken van alle dag instellingen en deze te bewaren. Op deze
manier kunt u een nieuwe bardienstperiode direct aan de slag.
Vraag: Kan ik een bardienst dagschema later nog wijzigen?
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U kunt een dagschema niet meer aanpassen als deze al aan dagen is toegekend. Wat wel handig
kan zijn is om bij drukke perioden (o.a. toernooien) een zg. reserveplaats toe te kennen aan een
tijdelijke pas (naam reserve bardienst). U stelt bijvoorbeeld 3 plekken open voor inschrijving en de
e
4 plek reserveert u vooraf met deze tijdelijke pas. Mocht deze plek later toch nodig zijn dan kunt u
deze weer vrijgeven. Tip: maak schermprints aan van alle dagschema’s als u een nieuwe bardienstperiode aanmaakt. Zo voorkomt u dat u de dagschema instellingen niet meer weet.
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Vraag: Onze verenigings e-mailadressen werken af en toe niet goed. Hoe kan dat?
Als uw vereniging gebruik maakt van de e-mailadressen van het afhangbord (bijv. secretaris@tennisvereniging.nl) is het belangrijk dat u weet dat de mailbox van het afhangbord niet bedoeld is om te archiveren. De grootte van elke mailbox is namelijk beperkt. Het doorsturen naar
privé e-mail via een regel is dus aan te raden. Het is mede daarom verstandig de webmail elke
maand één keer te openen en de mappen verwijderde items en verzonden items leeg te maken.
Vraag: Waarom zie ik Anoniem op het afhangbord staan als ik het baanoverzicht bekijk?
Leden kunnen in het Afhangbord via profiel links bovenin beeld Gebruik Online Diensten op nee
zetten. Dit heeft als resultaat dat de privégegevens niet meer zichtbaar zijn in de ledenlijst. Als
men inlogt om te kijken hoe druk het is op de baan, worden deze personen op het Afhangbord
getoond als Anoniem. De beheerder heeft wel inzage in de gegevens van deze personen.
Vraag: Waar dien ik rekening mee te houden als ik downloads op de afhangbordwebsite plaats?
Als u downloads op de afhangbordwebsite plaatst kunnen deze getraceerd worden door Google.
Het is daarom aan te raden in downloads geen persoonlijke informatie (e-mailadres en telefoonnummers) te zetten. Uw leden kunnen hier bezwaar tegen hebben.
Tip:

Plaats de link http://www.jiba-afhangbord.nl/content/html/348.asp?vn=00000 op uw website.
Het geeft uw leden een overzicht van de vaste reserveringen als trainingen, baanonderhoud etc.
Vul in plaats van 00000 uw verenigingsnummer in.

