	
  

Assist Help

Leden - Wachtlijst
Hoe kan ik een persoon inschrijven op de Wachtlijst van
mijn zwemclub?
1. De persoon schrijft zich zelf in
In de rubriek [Opties] ! [Wachtlijst instellen] vind je een ‘URL om extern in te
schrijven’. Dit is een link naar een inschrijvingsformulier waarmee (potentiële)
leden zich rechtstreeks kunnen inschrijven op de Wachtlijst in jouw abonnement
van Assist. Je kan dit formulier ook integreren op de website van jouw zwemclub:
! Zie verder ‘Hoe kan ik een inschrijvingsformulier voor Wachtleden integreren
op de website van mijn zwemclub?’

2. Ik schrijf de persoon manueel in
In de rubriek [Leden] ! [Wachtlijst] kan je zelf, één voor één, personen toevoegen
aan jouw Wachtlijst, door te klikken op NIEUW ( ), het formulier in te vullen en
onderaan te klikken op OPSLAAN ( ).

3. Ik importeer meerdere personen via Excel
In de rubriek [Leden] ! [Wachtlijst] klik je op NIEUW+EXCEL (
personen via Excel te importeren in Assist.

) om meerdere

! De Excel die je nodig hebt, heeft een vaste structuur en kan je op deze
pagina downloaden door te klikken op EXCEL ( )
! In die Excel zijn de kolomtitels met een sterretje (*) verplicht in te vullen. Zo
niet, dan geeft dit problemen bij het opladen en wordt die rij overgeslagen.
! De velden [Nationaliteit] en [Geslacht] zijn keuzevelden.
! Een correct ingevuld Excel-bestand kan vervolgens op deze pagina opgeladen
worden door dat Excel-bestand te selecteren via de knop [Bladeren] en
vervolgens op OPSLAAN ( ) te klikken.
! Je krijgt een validatie van je bestand met de eventuele problemen per lijn
weergegeven.

	
  

Hoe kan ik een Wachtlid wissen uit mijn Wachtlijst?
Klik op VERWIJDER ( ) rechts van de persoon en bevestig: de persoon wordt
verwijderd. Opgelet! Dit kan niet ongedaan gemaakt worden!

Hoe kan ik van een Wachtlid een effectief Lid maken?
! Selecteer de wachtleden die je effectief lid wilt maken en klik onderaan op
PLUS (
).
! Je krijgt een nieuwe pagina waarop de geselecteerde leden staan.
Hier kan je – moest dat nog niet gebeurd zijn in het vorige scherm – de
trainingsgroep, functie en te betalen lidgeld registreren.
Opgelet! Let er goed op dat bovenaan het juiste werkjaar is geselecteerd
waarin de wachtleden als effectief lid worden geregistreerd.
Opgelet! De datum van inschrijving is de datum waarop je de wachtleden
effectief lid maakt. De ‘Startdatum’ wordt hiervoor niet gebruikt.

Hoe kan ik een inschrijvingsformulier voor Wachtleden
integreren op de website van mijn zwemclub?
In de rubriek [Opties] ! [Wachtlijst instellen] vind je een ‘URL om extern in te
schrijven’. Dit is een link naar een inschrijvingsformulier waarmee (potentiële)
leden zich rechtstreeks kunnen inschrijven op de Wachtlijst in jouw abonnement
van Assist.
Datzelfde inschrijvingsformulier kan je via een ‘iframe’ integreren op de website
van jouw zwemclub. Daarvoor plaats je die unieke URL in onderstaande code en
integreer je deze code in jouw website:
<iframe
src="http://www.assistonline.eu/externalvzf/AddWaitmember.aspx?organisatio
nId=...=" width="700" height="2000" frameborder="0"></iframe>
De hoogte en breedte van het formulier kunnen variabel ingesteld worden.
Bovendien kan je een aantal parameters van de Wachtlijst-module zelf nog
aanpassen. Zo kan je in de rubriek [Wachtlijst instellen] aanvinken welke memovelden (zie fiche van een lid) al dan niet op het inschrijvingsformulier moeten
verschijnen.

