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2.1 Ribbon (Keuseskerm band met prentjies bo-aan die skerm)
Die Ribbon bestaan uit 2 elemente nl. Ribbon Tabs (Hoofopskrifte bo-aan skerm) en Ribbon
Buttons. Onder elke ribbon tab kom 'n aantal ribbon buttons voor. Elke Ribbon Tab of Ribbon
button bevat ook 'n Tooltip (Wanneer die muis op 'n knoppie stil staan, verkyn daar 'n kort
boodskappie wat die knoppie doen.) In onderstaande voorbeeld word die woorde "Voeg 'n nuwe
lidmaat of gesin by" vertoon, wanneer die muis op die "Voeg by" knoppie stil gehou word.

2.1.1 Lidmate Ribbon Tab

a. Lidmaat Aksies
Die Lidmate Ribbon Tab is die "default" Ribbon Tab wanneer daar in die program ingekom word.
Onder die Lidmate Ribbon Tab kom die volgende Ribbon Buttons voor.

i. Voeg By
Wanneer daar op die Voeg By knoppie geklik word, word die volgende skermpie vertoon.
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LW: Inligting word in die Detailblad soos hieronder aangedui, ingetik. Onthou dat die
detailblad uit verskillende bladsye bestaan. Alle inligting op alle bladsye moet eers
ingevul word, en daarna moet daar op die "Stoor" knoppie geklik word om die inligting

te stoor.  As aanduiding dat u besig is om 'n nuwe inskrywing by te voeg word daar in wit
letters op 'n rooi agtergrond die woorde "Lidmaat word bygevoeg" vertoon.

Die verskil tussen 'n Skoon Rekord Ja en 'n Skoon Rekord Nee is soos volg:
Skoon Rekord – Ja
'n Leë skerm word geopen waarin alle inligting in leë blokkies ingetik moet word. Hierdie
opsie sal tipies gebruik word wanneer daar met 'n nuwe gesin begin word, of 'n nuwe
alleenlopende persoon bygevoeg moet word.

Skoon Rekord – Nee

Wannneer die gesinshoof reeds in die stelsel ingevoer is, en 'n mens gemeenskaplike inligting
wat ooreenstem tussen die gesinshoof en gesinslede wil behou, en dit nie oortik nie, word
die Skoon Rekord Nee opsie gebruik. Let asb daarop dat inligting soos die van en die
nooiensvan van die lidmaat, adres van die lidmaat, datum ingetrek en ander datums soos
aanvrae datum en ontvangdatum, webwerf, Skype en boodskapper velde nie skoongemaak
word nie. Die inligting van die gesinshoof bly op skerm staan, hoewel die program in "Byvoeg
modus" is. Al die res van die inligting wat nog nie voltooi is nie, moet nou voltooi word. Enige
inligting wat nie ooreenstem nie, moet natuurlik ook verander word. Nadat alle inligting
voltooi is, kan daar op die Stoor knoppie geklik word. Die program sal dan die volgende vraag
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vra:

Indien u seker is dat alles reg is kan u op "Yes" klik. Die inligting van die nuwe lidmaat word
nou in die databasis ingeskryf. Indien die program alle data suksesvol na die databasis kon
skryf sal die bevestiging daarvan vertoon word deur die volgende skerm te vertoon. Klik op
"OK" om die skerm toe te maak.

Indien daar data is wat nie volledig voltooi was nie sal die volgende skerm vertoon word:

Wanneer daar in bg. skerm op "OK" geklik word sal die onderliggende skerm weer aktief
word, maar langs elke veld wat nie voltooi is nie, sal 'n rooi uitroepteken verskyn.

Omdat daar inligting is wat verpligtend is, nie alleen uit die statiese area van die detailblad
(Grys area) nie, maar ook uit die gedeelte wat uit verskillende bladsye (Tab pages) bestaan,
sal Winkerk 7 die betrokke Tab waar ontbrekende inligting voorkom in Rooi vertoon. (Sien bv.
die Tab "Lidmaatskap") in rooi. Dit beteken dus dat in bg. geval daar bo en behalwe die velde
wat sigbaar is en deur uitroeptekens aangedui word, daar ook onder die "Lidmaatskap" Tab
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ook nog items is, wat nie volledig voltooi is nie.

ii. Blits Verslag

Die Blits Verslag probeer om altyd al die kolomme wat op die tabel vertoon word op een
bladsy in te pas soos in onderstaande skerm gesien kan word.

Dit is daarom noodsaaklik dat die gebruiker eers die inligting op die tabel moet verminder
alvorens daar probeer word om die verslag te druk. Kolomme kan een vir een weggesteek
word deur soos in Excel of Word selle weggesteek word. Dis egter die lang pad. Sien asb ook
Par b. ii hieronder oor die wysiging van tabeluitlegte sowel as Par b. I oor die Stoor van
uitlegte.

In die volgende voorbeeld is daar slegs 6 kolomme gekies om te druk. Die resultaat is dan
soos volg:
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Die volle Blits Verslag skerm sien soos volg daaruit:

In hierdie skerm is daar bo-aan die bladsy 'n ry ikone wat sekere aksies met die inligting in die
voorskou kan doen. Data kan gedruk word, dit kan gestoor word in ander formate, daar kan
na inligting in die voorskou gesoek word, ens.

iii. Aanvra

Hierdie opsie word gebruik aanvra van attestate mee te doen. Die opsie sal
eers in werking gestel word met die sentrale register.

iv. Argiveer

Die argiveringsprosedure word in die vorm van 'n "Wizard" aangebied. Daar is
verskillende bladsye waarop die gebruiker telkens sekere vrae moet antwoord.
Die skerms sal nou een vir een bespreek word.

Wanneer daar op "Argiveer" geklik word, sal die volgende skerm vertoon word:
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Hierdie bladsy is slegs 'n inligtings blad en sal in alle gevalle presies dieselfde
wees.

Indien daar op die "Volgende" knoppie geklik word, sal die volgende skerm
verskyn:

Die skerm kan verskillend daaruitsien afhangende die "Lidmaatstatus" van die
lidmaat. Indien die persoon wat geskrap moet word nie 'n lidmaat is nie, sal die
volgende skerm vertoon word:

Let asb op dat daar slegs een keuse is, en dit is "Verwyder". 'n Persoon wat nie
'n lidmaat is nie, maw as Belydend of Doop aangedui is en wie se Bewys status
nie as "Ontvang" aangedui is nie, kan nie as Vertrek, Bedank of Oorlede
aangedui word nie. So 'n persoon kan slegs uit die stelsel verwyder word.

Indien die persoon se lidmaatstatus wel as Belydend of Doop aangedui is, en
die Bewysstatus as "Ontvang" aangedui is, sal die skerm soos volg daaruitsien:
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Let daarop dat daar nou 'n keuse gemaak kan word uit enige van die vier opsies
nl, Vertrek na ander gemeente, Bedank, Oorlede of Verwyder. Dit is belangrik
dat daar 'n rede aangedui moet word alvorens daar op die "Volgende" knoppie
geklik kan word. Indien daar op die "Volgende" knoppie geklik word sonder om
'n keuse aan te dui sal die volgende skerm vertoon word:

Vertrek na ander gemeente

Daar moet eerstens seker gemaak word dat die datum aangedui word waarop
die persoon na die volgende gemeente vertrek. Die datum word aangedui deur
slegs op die betrokke datum in die kalender te klik en daarna moet daar op die
"Volgende" knoppie geklik word.
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Nou moet daar op die "Kies" knoppie geklik word om die lys van gemeentes te
vertoon.

Die skerm met lys van gemeentes word nou vertoon.

LW: Die lys van gemeentes het net soos die lys van lidmate 'n ingeboude
soekfunksie op die tabel. Daar kan op enige veld gesoek word, deur in die wit
area tussen die opskrif en die eerste inskrywing iets in te tik. In bg. voorbeeld is
die letter "L" in die blokkie ingetik, en word slegs die gemeentes watse name
met 'n "L" begin vertoon (In bg. voorbeeld word slegs fiktiewe toets data
gebruik.) Om nou 'n gemeente te kies moet daar op die gemeente geklik word,
en dan op die OK knoppie geklik word.
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Indien 'n gemeente se inligting verander het, kan daar op die "Wysig" knoppie
geklik word, of indien 'n nuwe gemeente bygevoeg moet word, kan daar op die
"Voeg By" geklik word.

Aangesien die rede vir argivering in een van die vorige skerms as "Vertrek na
Ander Gemeente" aangedui is, kan daar op hierdie volgende skerm die
volgende keuses aangedui word:

Die opsies "Geen" of "Attestaat" is beskikbaar om van te kies.

Nadat daar op die volgende knoppie geklik word, word die volgende skerm
vertoon:

In bg. skerm kan daar aangedui word wat Winkerk 7 met die persoon se adres
moet doen. Indien dit verwyder moet word, moet daar 'n regmerkie in die
blokkie langs "Verwyder Adres" geplaas word. Indien die adres nie verwyder
moet word nie, moet dit soos in bg. voorbeeld nie 'n regmerkie in hê nie.
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Indien die adres in die nuwe gemeente bekend is, kan dit in die blokkie ingetik
word. Dit sal dan op die gedrukte vorm gedruk word.

Indien 'n persoon wat geskrap word, die gesinshoof is, en daar gesinslede aan
die persoon gekoppel is, maar hierdie persoon is nie 'n lidmaat nie, sal die
volgende skerm vertoon word:

Let asb daarop dat in so 'n geval kan die hele gesin nie geskrap word nie.
Hierdie persoon sal dus alleen geskrap word. Aangesien die persoon die
gesinshoof is, en geskrap gaan word, moet die nuwe gesinshoof aangedui
word. Die oorblywende lede word vertoon. Klik op die persoon wat die nuwe
gesinshoof moet word, en klik dan op "Volgende".

Indien die persoon is Gesinshoof en 'n lidmaat is, sal die volgende skerm
vertoon word:
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Hier moet daar aangedui word of die persoon alleen geargiveer moet word, en
of die hele gesin moet saamgaan.

Indien die Gesinshoof 'n lidmaat is, maar een of meer van die gesinslede is nie
lidmate nie, sal die volgende skerm vertoon word:

Indien in bg. skerm "No" geantwoord word, word die proses onmiddellik
gestaak. Indien daar egter "Yes" geantwoord word, gaan die proses aan waar
die "Rede" vir argivering aangedui moet word. Daarvandaan dieselfde
prosedure gevolg soos reeds beskryf.

Bedank
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Indien die rede vir Argivering as "Bedank" aangedui word, moet 'n Rede
aangedui word. Indien geen rede aangedui is nie, sal die volgende boodskap
vertoon word.

Bedankingsredes kan deur die gebruiker self benaam word. Sien onderstaande
voorbeelde. Daar kan egter nuwe opsies deur die gebruiker self bygevoeg
word.

Indien die rede as "Bedank" aangedui is, kan daar besluit word om geen vorm
of slegs 'n "Bewys van Lidmaatskap" (Verklaring i.s. Lidmaatskap) uit te reik.
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Oorlede

Indien die rede as "Oorlede" aangedui is, moet daar 'n datum gekies word en
dan moet daar op die "Volgende" knoppie geklik word.

Indien die persoon wat as "Oorlede" aangedui is, 'n gesinshoof is, sal die
volgende skerm vertoon word.

Dui aan of dit net die gesinshoof is wat gesterf het, of die hele gesin. Indien dit
soos in bostaande voorbeeld slegs die gesinshoof is, moet daar in die volgende
skerm 'n nuwe gesinshoof aangedui word.
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Klik op die grys area langs die lidmaat se naam om die nuwe gesinshoof te kies
en klik dan op "Volgende"

Verwyder

Die verwyder opsie is om iemand wat foutiewelik in die stelsel toegevoer was,
net mee te verwyder. Dit kan ook gebruik om iemand wat wel in die stelsel
moes wees, maar nie 'n lidmaat is nie, mee te verwyder.

b. Tabel Uitlegte
i. Stoor Uitleg

Nadat die uitleg verander is kan dit met hierdie keuse gestoor word. Wanneer
daar op die knoppie geklik word, word die volgende skerm oopgemaak.
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Blaai na die plek waar u die uitleg wil stoor. Tik dan 'n naam vir uitleg in die oop
blokkie langs "File name". Klik dan op die "Save" knoppie.

Let asb daarop dat by gebruikers wat die program oor 'n netwerk gebruik, kan
op elke rekenaar sy uitlegte gestoor word. Dit kan dus na elke rekenaar se eie
hardeskyf gestoor word, en dan weer vanaf daardie plek gelaai word.

ii. Wysig Uitleg

Die "Wysig Uitleg" knoppie word aangewend om slegs sekere kolomme te
selekteer om vertoon te word. Wanneer daar op die knoppie geklik word, word
die volgende skerm vertoon:

Wanneer die skerm oopmaak sal die velde wat onderliggend in die tabel
vertoon word, almal met regmerkies vertoon word. Die gebruiker kan nou
besluit om slegs sekere velde op die tabel te vertoon deur soos volg tewerk te
gaan:

Klik eers op "Merk niks".

Al die regmerkies word nou by al die velde weggevat. Klik dan die individuele
velde wat verlang bv. Van, Noemnaam, Geboortedatum, Geslag, Ouderdom en
Lidmaatstatus.
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Wanneer daar nou op "OK" geklik word, word slegs die gekose velde op die
tabel geplaas.

Sien ook die afdeling 2.3 oor die grid vir metodes om velde op die grid te skuif
of groter of kleiner te maak.

iii. Laai Uitleg

Gebruik hierdie knoppie om 'n uitleg wat reeds by 'n vorige geleentheid
gestoor was nou te aktiveer.

iv. Herstel Uitleg

Die "Herstel Uitleg" knoppie is eers in weergawe 7.0.0.9 bygevoeg. Tot en met
weergawe 7.0.0.8 was gestoorde uitlegte se "File Extensions" ".lay". Vanaf
weergawe 7.0.0.9 het uitgange verander na ".layout". Indien 'n ou uitleg
gebruik word, en die program vertoon nie die inligting reg nie, kan hierdie
knoppie gebruik word om 'n nuwe standaard uitleg mee te skep en te aktiveer.

v. Detail Af / Aan

Wanneer daar op die normaalweg in die program ingekom word is die Detail
knoppie ingedruk, die detail word vertoon.
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Wanneer daar op die "Detail af" knoppie geklik word verander die onderskrif
na "Detail aan" en die knoppie kom uit. Die detailblad word dan verberg en die
lidmate op die grid word vertoon sonder enige detail onder aan die skerm.
Omdat nuwe lidmate bygevoeg word deur hulle inligting in die detailblad in te
tik, word die "Voeg By" knoppie ook onaktief totdat daar weer op "Detail aan"
geklik word.
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Wanneer daar weer op "Detail aan" geklik word, word die normale skerm weer
vertoon en die "Voeg By" knoppie is ook weer aktief.

c. Statistiek

Vandag skerm
Wanneer daar op die knoppie geklik word, word die "Vandag skerm" vertoon. Die
"Vandag skerm" kan ook met die aanvang van die program vertoon word. Om dit te stel
om met die aanvang van die program te vertoon, moet daar onder die "Stelsel" Ribbon
Tab na "Opstelling" gegaan word en die regmerkie aansit by "Vertoon Vandagskerm met
aanvang van program".

Die "Vandag Skerm" bestaan uit 4 afdelings

Ouderdom verspreiding
Ouderverspreiding word grafies ingedeel in die volgende groepe:

0-6 (Voorskools
7-13 (Laerskool)
14-18 (Hoërskool)
19-25 (Jong Belydend)
26-45 (Werkend)
46-59 (Middeljarig)
60 + (Bejaard)

Wanneer daar op die grafiek (enige plek op die bladsy) gedubbelklik word, word
dit volskerm grootte.
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LW: Wanneer die normale "Vandag Skerm" weer verlang word, moet daar
NIE op die "Maak Toe" knoppie of op die normale Windows "Close" kruisie
gekliek word NIE. Daar moet weer op die skerm gedubbelklik word om dit

kleiner te maak om sodoende weer die normale "Vandag Skerm" te vertoon.

Let asb verder daarop dat daar 2 aksies met hierdie inligting uitgevoer kan word.
Dit kan eerstens gedruk word of tweedens kan die beeld gekoppie ("copy") word
en dan in Word of Excel of Powerpoint enige Windows program ge-"paste" word.

Die bladsy kan ook gedruk of gekopieer word. Om die bladsy weer na die
oorspronklike grootte terug te kry, moet daar weer op die bladsy gedubbelklik
word.

Lidmaat Getalle
Deur op die lidmaat getalle area te dubbelklik word die skerm ook volgrootte
soos in die geval van die ouderdomsverspreiding.

Hierdie grafiek kan ook net soos in die geval van die ouderdomsverspreiding
gedruk of gekopieer word. Om die grafiek weer kleiner te maak en al 4 areas te
sien kan daar ook weer net op die grafiek gedubbelklik word.
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Detail Herdenkings

Deur op die detailherdenkings blad te
dubbelklik word die blad ook vergroot.
Hier is meer inligting rakende die
herdenkings beskikbaar.

2.1.2 Merk en Filter Ribbon Tab

Die "Merk en Filter Tab" bevat 2 groepe.

Die Merk Groep.
Die Merk groep bevat die buttons vir "Merk Almal", "Merk Niks", "Ruil Om", "Vertoon Almal", "Wys
gemerktes", "Voeg gemerktes by…" en "Soek & Vervang".

Merk Almal
Die Merk Almal button word gebruik in samewerking met die Filter button in die Filter groep. Die manier
waarop die button werk is soos volg: Indien 'n mens bv. met die Filter button slegs alle gesinshoofde
filter, sal die Merk Almal button slegs die gesinshoofde merk (Tag). Die Merk Almal button merk (Tag) alle
lidmate wat op die oomblik op die skerm staan.
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Die filter aksie en die soek na
funksie wat uitgevoer word
deur in die soek na area op
die tabel te tik, doen nie
dieselfde nie. Indien daar in
die soek na area die woord "venter" getik word soos in meegaande voorbeeld, is dit nie dieselfde
as om by die Filter skerm na "venter" te soek nie.

Voorbeeld:

Indien die filterskerm opgeroep word en die
volgende seleksie gemaak word, word alle
lidmate wie se vanne met 'n "a" begin vertoon.

Indien die button "Merk Almal" nou geklik word,
word alle lidmate wie se van met 'n "a" begin getag. Indien jy egter voor jy op Merk Almal kliek,
die woord "venter" in die soek na venster soos hier bo aangedui, intik en jy klik dan op Merk
Almal sal alle lidmate wat se vanne met "a" begin Getag word, al staan die venters op die skerm.

Merk Niks
Die Merk Niks button sal alle "GeTagde" (gemerkte) inskrywings "UnTag" al is hulle nie sigbaar op die
skerm nie.

Ruil Om
Die Ruil Om button sal alle "GeTagde" (gemerkte) inskrywings "UnTag" al is hulle nie sigbaar op die skerm
nie en alle inskrywings wat nie "GeTag was nie, Tag.

Vertoon Almal
Die Vertoon Almal button sal alle inskrywings vertoon, of hulle "GeTag" is of nie.

Wys gemerktes
Die Wys gemerktes button sal slegs inskrywings vertoon wat "Getag" is.

Die Filter Groep.
Die Filter groep bevat die buttons vir "Herlaai", "Filter", "Kits Filter", "Gesin" en "Gestoorde Filters".

Herlaai
Winkerk 7 bevat 2 databasisse vir Lidmate. Die een databasis is die hoof databasis asook 'n kloon vir
daardie data vir elke rekenaar. Die kloon word gebruik om die lidmate vir elke afsonderlike rekenaar te
kan "Tag". Wanneer lidmate getag word, word dit in die kloon gedoen en het dit geen invloed op die
sentrale data nie. Wanneer daar veranderinge aan die data aangebring word, en daar op die "Stoor"
gekliek word, word die veranderinge in die hoof lidmate databasis gestoor. Die veranderinge wys dan nog
nie op die lys van lidmate nie, omdat die lys van lidmate uit die kloon vertoon word en nie uit die
hoofdata nie. Die doel van die herlaai knoppie is dan om die inligting in die kloon te vervang met inligting
uit die hoofdatabasis uit.
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Filter

Die filterskerm kan van een van 2 plekke opgeroep word. Die eerste is die "Filter button"  in die

"Filter" groep en die tweede is vanaf die "Verkyker"  ikoon op die "QAT" ("Quick Access Toolbar") bo-
aan die skerm. Wanneer daar op enige van die 2 knoppies gekliek word, word die Filter skerm na vore
geroep. Die filterskerm sien soos volg daaruit:

Die skerm begin met 7 keuses bo-aan die skerm. Wanneer daar op enige van die 7 afpyltjies gekliek word,
word die volgende keuses sigbaar waaruit die gebruiker kan kies.

Indien daar nou op bv. "Van" gekliek word, sal "Van" in die blokkie ingeplaas word en nuwe inligting sal
langsaan vertoon word:

Wanneer daar op die afpyltjie in die 2de kolom gekliek word, sal die onderstaande inligting verskyn.
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Hierdie lysie bevat die vergelykings wat moontlik gedoen kan word tussen die eerste en derde kolomme, bv.:

In bg. vergelyking sal alle lidmate geselekteer word wie se vanne "Venter" is.

Op dieselfde wyse kan enige van die ander vergelykings gebruik word.

In die geval wanneer "blanko is" gekies word, sal daar nie 'n derde kolom vertoon word nie en so ook wanneer
"nie blanko is nie" gekies word. Wanneer "is tussen" gekies word, sal daar 'n vierde kolom bygevoeg word.

In bg. geval sal slegs lidmate vertoon word wie se vanne met die letters A tot K begin.

Die woord Stet kom uit die drukkersbedryf en beteken "herstel". Indien daar dus langs enige inskrywing iets
gekies is, en dit moet weggeneem word, word daar op die "Stet" knoppie geklik. Dit maak dan die lyn skoon.

Klassifisering van areas in die Filter skerm.

Area A
Area A bevat vergelykings van data wat uit die lidmaat rekord kom. Dit bevat inligting soos Van, Name,
Lidmaatstatusse, Bewysstatusse, Titels, Datums aangekom, Huwelikstatusse ens.
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Area A bevat 7 moontlike seleksies wat gekies kan word bv. soos in bg. voorbeeld aangedui.

Bg. seleksie sal alle lidmate vertoon wie se Gesinsrol = 1 is, en wie se aankomsdatums in Mei is, en wie se
lidmaatstatus = "Belydend" is, en wie se groepsindikator "Koevert" is, en wat Getroud is, en tussen 50 en 60
oud is en wie se Beroep "Predikant is".

Area B
Area B bevat die Meelewing seleksies:

Meelewing kan of enkelvoudig of meervoudig geselekteer word. Dit beteken dat daar een meelewing
geselekteer kan word, of dat dit in kombinasie met 'n tweede meelewing geselekteer kan word.

Voorbeeld 1:

In hierdie voorbeeld sal alle lidmate vertoon word wie
se meelewing as "Diensgroep" aangedui is.

Voorbeeld 2:

In voorbeeld 2 sal slegs lidmate vertoon word by wie beide die meelewingsaktiwiteite "Diensgroep" sowel as
"Kleingroep" aangedui is.

Voorbeeld 3:

In die geval van voorbeeld 3 sal alle lidmate vertoon word by wie die meelewing "Diensgroep of "Kleingroep"
aangedui is.

Area C
Area C is die seleksie van gawes en werk presies soos "Meelewing in Area B.
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Area D
Area D is die seleksie van passies en werk presies soos "Meelewing in Area B.

Area E

Om 'n groep te kies moet daar op die knoppie met die 3 kolletjies geklik word. Dit roep die groepe skerm na
vore waar 'n groep gekies kan word. Kliek op die verlangde groep en kliek op "Klaar".

Indien alle lidmate van "Omgeegroep Jan Venter"
gekies wil word, maak "Kleingroepe" oop, dan
"Omgeegroepe", dan "Omgeegroep Lyttelton" en
kliek dan op "Omgeegroep Jan Venter" en dan op
"Klaar".

Indien daar op "Omgeegroep Lytteton" gekliek
word, sal alle lidmate wat in die 3 omgeegroepe
onder "Omgeegroep Lyttelton" val geselekteer
word SOWEL as alle lidmate wat aan
"Omgeegroep Lyttelton" self gekoppel is.

Dit is ook slegs moontlik om spesifieke rolle te
kies.

Kies bv. die groeprol. Alle persone wie se groeprol as
"Kleingroepleier" aangedui is sal geselekteer word.

Area F
Area F is die plek waar mylpale geselekteer word.

Om 'n mylpaal te selekteer kliek op die afpyltjie en kies 'n mylpaal.

In bg. voorbeeld sal alle lidmate wat 'n Huwelik mylpaal het geselekteer word.  Wanneer daar egter 'n mylpaal
gekies is, sal die volgende opsies verskyn.

Daar is 3 subkeuses by mylpale beskikbaar. Die eerste
is "Mylpaal datum", en dan Datum 2 en laastens
Herdenking. Met enige van bg. 3 opsies kan daar
gekies word of die seleksie "gelyk is aan" 'n spesifieke

datum moet wees, en of dit tussen 2 datums moet wees. In die geval van "Mylpaal datum" en "Datum 2" is die
keuse tussen 2 fisiese datums.  Dit beteken dat as daar bv. gevra word vir Mylpaal = "Huwelik" en "Mylpaal
datum" is tussen 01/03/1980 en 31/03/1980 sal slegs lidmate wie in Maart 1980 getroud is vertoon word.
Dieselfde sal ook geld vir Datum 2. Gestel daar moet bepaal word watter lidmate vier hierdie jaar (2011) in
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Maart hulle huweliksherdenkings. Die keuse wat daar dan gemaak sal word is: Mylpaal = "Huwelik" en
"Herdenking" "is tussen" 01/03/2011 en 31/03/2011. Sien onderstaande voorbeeld.

In bg. voorbeeld sal alle lidmate wat in Maartmaand getroud is, ongeag in watter jaar, vertoon word.

Area G

In hierdie area kom daar 3 opsies voor waaruit gekies kan word. Almal gesinshoofde is, of almal wat
selfoonnommers het of almal wat eposadresse het.

Area H
Area H het met geslag te doen of met rekordstatus.

By geslag kan daar een van 3 opsies geskies word nl alle mans of alle vrouens of albei. "Beide" is die Standaard
keuse. Daar kan egter "Manlik" of "Vroulik" gekies word. Dieselfde keuses geld vir Status. Die keuse "Aktief" is
egter die verstek keuse, maar daar kan ook "Onaktief" of "Beide" gekies word.

Om enige gekose seleksie uit te voer moet daar op die "OK" knoppie geklik word om dit uit te voer. Indien daar
op "Kanselleer" gekliek word, sal geen keuse uitgevoer word nie.  Die "Herstel" knoppie maak alle velde weer
skoon sodat nuwe seleksies weer gedoen word. Die "Stoor" knoppie stoor die seleksie wat op die skerm staan
sodat dit later weer uitgevoer kan word sonder om weer die "Filter Skerm" oop te maak.

Om die gestoorde filters oop te maak moet daar op die "Merk en Filter" Ribbon Tab gekliek word, en dan op
"Gestoorde Filters". Sien Gestoorde filters vir meer besonderhede.



31

Kits Filter

Wanneer daar op die afpyltjie langs "Kits filters" geklik word, word die
skerm hier langsaan vertoon. Daar enige van die volgende "Kits filters"
gekies word: Gawes, groepe, groeprolle, meelwewing, passies en
persoonlikheidstipes. Deur een van hierdie keuses word 'n nuwe skerm
langs die lys van lidmate vertoon, waar al die items van die betrokke groep
in vertoon word, en aan die regterkant in die lys van lidmate word die
lidmate vertoon wat aan die betrokke groep behoort.

In onderstaande voorbeeld is die kits filter "Meelewing" gekies. Die 401
lidmate wat aan die regterkant van die skerm verskyn behoort almal aan

die meelewingsgroep "Epos"
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In bg. skerm kan daar nou op enige van die meelewingsaktiwteite op die linkerkant van die skerm geklik word
en sal daar aan die regterkant van die skerm slegs die lidmate vertoon word wat aan die betrokke aktiwiteit
behoot.

Om die skerm weer terug na die normale vertoon terug te kry kan "Kits filters – Geen" gekies word of daar kan
die "Herlaai" knoppie geklik word.

Gesin
Wanneer daar op die "Gesin" knoppie gekliek word, word daar slegs die lidmate van die gesin vertoon waarop
die verligte balkie staan. Dit maak nie saak of die balkie op 'n gesinshoof of gesinslid staan nie.

LW: Daar kan nie op die "Gesin" knoppie geklik word terwyl 'n "Kits filter" aktief is nie.

Gestoorde Filters

Wanneer daar op die knoppie "Gestoorde filters" gekliek word, word 'n skerm met al die gestoorde filters
vertoon. Die skerm is in 2 dele verdeel. Bo-aan die skerm word 'n lys van al die name van die gestoorde filters
vertoon en onder aan die skerm word 'n gedeelte van die SQL query vertoon van die filter wat bo-aan die
bladsy vertoon word. Die gedeelte onder aan die bladsy verteenwoordig die "WHERE Clause" van die SQL
query en is wysigbaar deur die gebruiker. Enige wysiging kan aangebring word en dan kan daar op die "Save"
knoppie gekliek word om die query te stoor.



33

Indien die gebruiker 'n fout gemaak het met die verandering van die query sal gebreek word nie. Die program
sal slegs met die volgende boodskap reageer.

LW: Daar kan nie van hierdie skerm af enige nuwe
gestoorde filters bygevoeg word nie. Om 'n nuwe gestoorde filter by te voeg moet dit vanaf die normale filter
skerm (Verkyker) gedoen word.

2.1.3 Boodskappe Ribbon Tab

Wanneer daar op die "Boodskappe Ribbon Tab" gekliek word, word bg. 6 boodskapper ikone vertoon. Elke een
van die ikone vertoon 'n ander metode van kommunikasie met lidmate.

SMS

Wanneer daar op enige van die knoppies (behalwe Boodskappe Register) gekliek word, sal die volgende
boodskap vertoon word indien geen lidmaat gemerk (GeTag) is nie.

Alle kommunikasie van hierdie Ribbon Tab af, is onderworpe daaraan dat een of
lidmate getag moet wees om toegang tot die betrokke skerm te verkry. Lidmate
kan of een vir een "GeTag" word, of kan as 'n groep "GeTag" word nadat daar bv.
met die Filterskerm 'n sekere aantal lidmate geselekteer is.

Maak seker dat u die verskil verstaan tussen die selektering van lidmate met die
"Soek na" funksie en die filter aksie vanaf die filterskerm. Sien asb onderstaande
verduideliking.

Die filter aksie en die
soek na funksie wat
uitgevoer word deur in

die soek na area op die tabel te tik,
doen nie dieselfde nie. Indien daar in
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die soek na area die woord "venter" getik word soos in meegaande voorbeeld, is dit nie dieselfde as om
by die Filter skerm na "venter" te soek nie.

Voorbeeld:

Indien die filterskerm opgeroep word en die volgende
seleksie gemaak word, word alle lidmate wie se vanne
met 'n "a" begin vertoon.

Indien die button "Merk Almal" nou geklik word, word
alle lidmate wie se van met 'n "a" begin getag. Indien jy egter voor jy op Merk Almal kliek, die woord "venter"
in die soek na venster soos hier bo aangedui, intik en jy klik dan op Merk Almal sal alle lidmate wat se vanne
met "a" begin Getag word, al staan die venters op die skerm.

Wanneer die regte ontvangs van die SMS geselekteer en "GeTag" is, kan daar op die SMS knoppie geklik word.
Dit sal die volgende skerm na vore bring.

Deur op hierdie afpyltjie te kliek word 'n aantal van die databasis velde vertoon wat gebruik kan word om as 'n
"mailmerge" aksie in die lyf van die SMS of epos ingeplak te word. Indien daar bv. op die afpyltjie gekliek word
en "Noemnaam" uit die lysie te kies sal die volgende in die lyf van die SMS gebeur:

Wanneer die eintlike boodskap dan versend word, word die inligting van die lidmaat uit die databasis ingevoeg
in elke boodskap wat waar iets tussen skerp hakies staan. In bg. voorbeeld sal elke lidmaat wat sy of haar SMS
ontvang se eie noemnaam in die SMS verskyn.

 LW: Elke SMS bestaan uit die standaard lengte van 160 karakters.

Die oomblik wat daar 'n
databasis veld ingevoeg
word, word die aantal
karakters van die woord
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plus die 4 skerp hakies afgetrek van die 160 beskikbare aantal karakters. In die geval van noemnaam word daar
12 karakters afgetrek. Dit behoort voorsiening te maak vir die meeste lang noemname soos in aangehegte
voorbeeld. Indien u weet van mense met spesifieke langer noemname soos bv. "Marie-Antoinette" wat 16
karakters is, sal u ekstra voorsiening moet maak deur die SMS 'n addisionele 4 karakters op die einde korter te
tik anders sal die laaste gedeelte van die SMS afgesny word.

"Stoor as standaard boodskap".

Wanneer u klaar 'n SMS boodskap getik het, wat u graag op 'n gereëlde basis sou wou gebruik kan daar
voordat u die boodskap stuur, op die "Stoor as standaard boodskap" knoppie gekliek word. Die volgende
skerm word dan vertoon:

Tik die naam wat u vir die boodskap wil gee en kliek op "Save". Die skerm sal dan toemaak. U kan dan op die
"Stuur" knoppie kliek om die boodskap te stuur of op "Kanselleer" as u nie boodskap wil stuur nie.

 LW: Die meeste SMS diensverskaffers wat massa SMS uitstuur maak gebruik van die "GSM 7 character
set". Dit beteken dat karakters soos ê, ë, î, ô ens nie ondersteun word nie. Sulke karakters sal dan in die
ontvanger se SMS met 'n spasie of 'n vreemde karakter vervang word of net heeltemal uitgelaat word. Indien u
dus iets soos "geseënde kersfees" wil stuur, moet dit asb as "geseende kersfees" tik. Daar is wel nuwe
tegnologie op pad wat van die "GSM 8 character set" gebruik maak, en sodra ons diensverskaffer oorgaan na
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die "GSM 8 character set" sal ons u daarvan in kennis stel. Daar is ook karakters soos <, > en & wat nie gestuur
word nie.Wanneer lg 3 karakters gebruik word in 'n boodskap word dit net heeltemal uitgelaat in die
ontvanger se SMS.

Standaard boodskap.
Wanneer daar op die "Standaard boodskap" knoppie gekliek word, word die volgende skerm vertoon:

Kliek op die boodskap wat u as standaard boodskap wil gebruik soos bv. verjaardag.sms en kliek op "Open"
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Die program plaas dan outomaties die voorafopgestelde SMS in die blokkie in en kan daar net op "Stuur"
gekliek word. Die bewoording wat deur die program gestoor word, is nie net die teks nie, maar ook enige
databasis velde wat as deel van die boodskap gestoor was. Die verstek gids (default folder) waar die program
hierdie standaard boodskappe sal stoor is die gids wat by die Stelsel parameters onder stoorplekke as die
"Templates" folder aangedui was. Wanneer 'n standaard boodskap weer opgeroep wil word, is dit ook die
folder waarheen die program as vertek sal gaan soek.

LW: Om SMS'e te kan stuur moet u rekenaar net voordat u wil begin stuur totdat u klaar gestuur het
"online" wees. Dit is verder belangrik om daarop te let dat u oor "international bandwidth" moet beskik.
Dit beteken dat gemeentes wat ADSL lyne het, en slegs oor 'n klein maandelikse "cap" beskik, die gevaar

kan loop om veral teen die einde van die maand deur u diensverskaffer "gecap" kan word. Dit beteken dat 'n
mens steeds na RSA webwerwe kan "Browse" op die internet en selfs epos stuur en ontvang, maar mens kan
nie togang kry tot internasionale webwerwe soos bv. Microsoft of selfs GOOGLE.COM nie. Hoewel Infokerk se
webwerf 'n .co.za op die einde het, word die webwerf nie in die RSA "gehost" nie, maar in Duitsland.

Versendingsdatum en tyd:

Indien 'n SMS dadelik gestuur moet word, hoef daar glad nie aan die datum of tyd verstel te word nie. Daar
kan slegs op die "Stuur" knoppie gekliek word. In bg. voorbeeld sal die SMS om middernag van die 18 de Junie
2011 gestuur word. Gestel dit is nou die 18 de Jun maar dit is 09h00 in die oggend. As daar nou net op die
"Stuur" knoppie gekliek word soos in bg. voorbeeld sal die SMS onmiddellik gestuur word want middernag vir
die 18de Jun is reeds nege ure gelede verby. Die program stuur maw 'n SMS dadelik as die tyd in die verlede is.
Indien u dus enige datum en of tyd kies wat in die verlede voorkom sal die SMS onmiddellik afgelewer word.

Gestel dit is nou die 18 de Jun maar dit is 09h00 in die oggend (soos in die eerste voorbeeld) maar die
versendingstyd word verstel na 09:30. Wanneer daar nou op die "Stuur" knoppie gekliek word, dadelik vanaf u
rekenaar gestuur word, (en die krediete word nou dadelik van u rekening verhaal) maar die SMS sal nie by die
lidmate afgelewer word voor oor 'n half uur van nou af, maw 09h30 sal die SMS'e eers afgelewer word.

LW: Die tydformaat word in 24 uur formaat aangedui.  Dws 09:00 is dus 9 uur in die oggend en 9 uur in
die aand sal dan as 21:00 aangedui moet word.

Dit is verder belangrik om daarop te let dat enige SMS wat vir 'n
latere dag of tyd geskeduleer word, sal altyd onmiddellik van die

rekenaar versend word, maar sal eers op die geskeduleerde tyd
afgelewer word. SMS krediete word dadelik met versending van u
rekening verhaal. U rekenaar kan direk nadat u die boodskap gekry het
dat dit gestuur is, afgesit word. Geskeduleerde SMS'e is dan reeds na die
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internet webwerf versend waar dit wag om op geskeduleerde datums en tye afgelewer te word.

Belangrike inligting wat nodig is om SMS'e te kan stuur.
1. Besluit hoeveel sms’e wil die gemeente aankoop.
2. Krediete word in veelvoude van 1000 aangekoop.
3.   1000 Krediete    =     R   285-00

2000 krediete     =     R   570-00
  5000 krediete     =     R 1425-00
10000 krediete    =     R  2850-00
50000 krediete    =     R14250-00
Tariewe soos op 1 Jan 2011
4.  Betaal die korrekte bedrag in, in die volgende rekening:

Rekeningnaam MaxiSMS

Bank ABSA

Tak Lyttelton

Taknommer 632005

Rekeningnaam 92-4221-3644

Tipe rekening Spaar

Verwysing U gemeente se USERNAME

Asseblief geen tjeks of kontantdeposito’s nie !!.

5. Faks dan bewys van betaling na 0866124529.

6. MaxiSMS sal vir u ‘n epos stuur wanneer die krediete toegeken is.

7. Koop asseblief u volgende sms’e twee werksdae voor u dit benodig!

LW: Die opstelling van die SMS gebruikernaam en wagwoord word by die "Gebruiker" skerm gedoen.
(Weergawe 7.0.0.3 en verder).  Elke gebruiker wat aanteken in die stelsel se SMS gebruiker en wagwoord

word apart aangeteken indien gebruikers aparte SMS rekeninge by MaxiSMS het.

Om die opstelling te doen word daar begin deur op "Stelsel" te kliek en dan op "Gebruikers". Die lys met
gebruikers word dan vertoon soos in ondergenoemde skerm.
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Kliek op die gebruiker se gebruikernaam en kliek dan op "Wysig"

Die volgende skerm word dan vertoon.

Tik die SMS gebruiker en wagwoord wat deur MaxiSMS aan u verskaf is hier in soos bo aangedui.
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Epos

Die ePos funksies werk net soos met die SMS funksie met die "GeTagde" lidmate. Indien geen lidmaat "GeTag"
is nie en daar word op die ePos knoppie gekliek sal die volgende boodskap vertoon word:

Alle kommunikasie van hierdie Ribbon Tab af, is onderworpe daaraan dat een of
lidmate getag moet wees om toegang tot die betrokke skerm te verkry. Lidmate
kan of een vir een "GeTag" word, of kan as 'n groep "GeTag" word nadat daar bv.
met die Filterskerm 'n sekere aantal lidmate geselekteer is.

Maak seker dat u die verskil verstaan tussen die selektering van lidmate met die
"Soek na" funksie en die filter aksie vanaf die filterskerm. Sien asb  verduideliking
by die bespreking van SMS'e.

LW: Die ePos funksie van Winkerk 7 is NIE AANPASBAAR met Internet Explorer nie. Gemeentes wat IE 9
ge-installeer het, sal nie die ePos funksie kan gebruik alvorens u nie ten minste Winkerk 7.0.0.8 gelaai
het nie.

Wanneer daar op die ePos knoppie gekliek word, en een of meer lidmate is "GeTag", dan word die volgende
skerm vertoon.
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Hierdie skerm word nou gebruik om net soos in Outlook of enige ander ePos program die lyf (body) van die
ePos mee op te stel. Eposse wat opgestel is kan voordat daar op "OK" gekliek word om die boodskap te stuur,
gestoor word. Die hele epos, behalwe vir die onderwerp lyn en aanhangsels (Attachments) tot die epos word
gestoor.

Die hoofgedagte met die ontwerp van Winkerk 7 se epos funksie is dat dit 'n "mailmerge" epos funksie
moet wees. Dit beteken dat eposse gepersonaliseer kan word. Eposse word dus een vir een gestuur en
elke epos kan inligting uit die lidmaat se rekord in die lyf van die epos inplaas asof dit vir elke lidmaat

persoonlik ingetik word.

As gevolg van die persoonlike aard van die eposse beteken dit dat as daar bv. 100 lidmate "GeTag" is, sal
daar 100 eposse gestuur word. Die implikasie daarvan is dat dit baie meer bandwydte sal gebruik as

wanneer daar een epos met 100 "recipients" aangeheg gestuur word. Een epos met verskeie "recipients" kan
ongelukkig nie gepersonaliseer word nie. Hoewel dit moontlik is om die epos baie mooi te maak met prentjies
en groot letters ens. (HTML) maak dit natuurlik dat die epos baie groter sal wees as wanneer dit gewone "plain
text" is en hoe groter die epos hoe meer bandwydte sal dit gebruik. As voorbeeld kan 'n mens die volgende
berekening doen. Indien daar in die epos 'n prentjie geplak word, word 'n aanghangsel aangeheg word van 1
MB en die epos word aan 1000 lidmate gestuur sal die totale versending 1000 MB (1 GB) groot wees. Vir
gemeentes wat nie "Uncapped" bandwydte het nie, kan 1 GB 'n redelike duik in die maandelikse beskikbare
bandwydte maak.

Hoe word die epos opgestel?
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Om 'n Databasis veld in te voeg kan daar op die afpyltjie geklik word en die veld wat ingevoeg moet word, uit
die lysie te kies.

Let op die onderstaande voorbeelde van die "Toolbar" buttons wat sekere take doen met die epos. Alle take
word gedoen deur eers die teks waarmee daar iets gedoen moet word, te "highlight" en dan daarna op die
betrokke button te kliek.
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Een of meer aanhangels kan ook aan 'n epos aangeheg word.

Kliek op die "Voeg By"
knoppie. 'n Browser word dan
oopgemaak waar die verlangde
lêer mee gekies kan word. Die
naam van die lêer word dan
soos langsaan aangedui in die
groot wit blok ingevoeg. Daar

kan meer as een lêer ingevoeg word. Lêers wat verkeerdelik ingevoeg is kan ook weer verwyder word, deur op
die lêer te kliek en dan op die "Verwyder" knoppie.

Wanneer die boodskap gereed is om versend te word, en dit moet op 'n later stadium weer gebruik word, kan
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daar voordat daar op die "OK" knoppie gekliek word, op die "Stoor" knoppie gekliek word. Daar word dan 'n
"Browser" oopgemaak en kan die dokument dan gestoor word. Dokumente word as HTML dokumente
gestoor.

'n HTML dokument kan ook weer in Word oopgemaak word soos in onderstaande voorbeeld aangedui.

Dokumente kan bv. verder geredigeer word, en sekere funksies wat eie aan Word is, maar wat nie met die
Winkerk 7 HTML editor gedoen kan met die dokument gedoen word soos bv. om 'n watermerk op die bladsy
te sit of om agtergrondkleur van die totale dokument te verander.

Nadat dokument met Word verander is, moet dit weer met Word se "Save as" funksie as HTML dokumente
gestoor word, sodat die Winkerk 7 HTML editor dit weer kan oopmaak.

Sien onderstaande voorbeeld as 'n dokument wat in Word 'n ander agtergrondkleur gegee is, en nou in die
Winkerk 7 HTML editor oopgemaak word.
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LW: Die stuur van
epos vind plaas met
die gebruiker se eie

epos verstellings wat by die
gebruiker se internet
diensverskaffer verkry
word. In Winkerk 7 word
hierdie verstellings by die
"Opstelling" funksie onder
die "Stelsel" Tab ingevoer.

'n Funksie wat in Winkerk 7.0.0.6 bekendgestel is, is die aantal eposse wat per uur gestuur kan word. Alle
Internet Diensverskaffers stel 'n beperking op die aantal eposse wat per uur gestuur kan word of die grootte
van die eposse. 'n Bekende diensverskaffer se limiete is bv. soos volg: Maksimum van 400 eposse per uur of
450 mB welke een eerste kom. As 400 eposse dus kleiner as 450 mB is, sal hulle slegs 400 eposse toelaat maar
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as elke epos bv. 5 mB groot is, sal hulle slegs 90 eposse toelaat om deur te gaan omdat die 450 mB dan eerste
gekom het.

Om dus nou by die beperkinge van u diensverskaffer te bly sal u, u diensverskaffer moet kontak om te hoor
wat die maksimum aantal of grootte is, en dan in Winkerk 7 by die opstelling die maksimum aantal daar te stel.
Indien u bv. die getal stel as 200 sal Winkerk 7 slegs 200 eposse uitstuur en as daar nog nie 'n uur verloop het
vandat daar met die eposversending begin is nie, sal die program in 'n wagperiode ingaan totdat 'n uur verby
is, en dan weer met die aanvang van die tweede uur outomaties begin om die tweede 200 uit te stuur.

Die spoed van u internet konneksie het natuurlik ook baie te doen met die spoed waarteen eposse
uitgestuur word. Hoe groter die eposse, hoe stadiger sal dit deurgaan en ook natuurlik hoe stadiger u
lyn is hoe stadiger sal die epos uitgaan. Dit is belangrik om daarop te let bv. nie alle ADSL lyne ewe

vinnig is nie. Daar is bv. 384 kb/s lyne, 512 kb/s lyne, 1024 kb/s lyne en 4096 kb/s lyne. Hoe vinniger die lyn,
hoe meer betaal mens natuurlik per maand vir die huur van jou lyn. Op presies dieselfde manier is nie alle 3G
of ander breëband produkte almal ewe vinnig nie.

Verjaarsdae

Alle kommunikasie van die Ribbon Tab af, insluitende die verjaarsdae SMS'e, is onderworpe daaraan dat een of
meer lidmate getag moet wees om toegang tot die betrokke skerm te verkry. Lidmate kan of een vir een
"GeTag" word, of kan as 'n groep "GeTag" word nadat daar bv. met die Filterskerm 'n sekere aantal lidmate
geselekteer is.

Die "Verjaarsdae" is 'n baie spesiale funksie vir vir die stuur SMS'e. Hierdie funksie skeduleer die stuur van
SMS'e op lidmate se verjaarsdae.

Indien daar bv. 'n maand se verjaarsdae vooruit geskeduleer wil word, word dit soos volg gedoen:

Stap 1: Maak die filterskerm oop en doen die volgende seleksie om bv. verjaarsdae vir Julie te skeduleer.
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LW: Verjaarsdae moet tussen 2 tydperke gekies word. Die tydperke is nie beperk tot 'n dag of dae nie, of is
selfs ook nie beperk tot maande nie. Dit sou moontlik wees om op 1 Jan verjaarsdae te skeduleer vir die hele
jaar, maar die aanbeveling is dat verjaarsdae slegs vir 'n tydperk van omtrent 'n maand vooruit geskeduleer
moet word.

SMS'e wat gestuur is kan nie weer herroep word nie. Indien 'n SMS geskeduleer is vir bv. oor 'n week kan
dit nie weer herroep word of gekeer word om afgelewer te word nie, BEHALWE IN UITSONDERLIKE
GEVALLE kan ENKEL SMS'e versoek word om nie afgelewer te word nie. Indien daar bv. 'n SMS

geskeduleer is vir iemand se verjaarsdag en die persoon sou bv. sterf voordat die SMS afgelewer is, kan u die
kantore van Infokerk kontak. Ons sal dan ons diensverskaffer kontak en aanvraag doen dat die betrokke SMS
gekanselleer moet word. LW: U kan dit nie self kanselleer nie. Dit moet met bg. prosedure gedoen word.

Stap 2: Nadat die verjaarsdae by die filter geselekteer is, sal die betrokke name van mense op die skerm
vertoon word. Vir die stuur van SMS'e maak die volgorde waarin die inskrywings op die skerm verskyn nie saak
nie. Indien daar egter 'n verslag gedruk moet word, kan daar op die opskrif "Verjaar" gekliek word, wat die
inskrywings dan in verjaarsdag volgorde sal vertoon.

Stap 3:

Kliek op die "Merk en Filter Tab" en kliek dan op die "Merk
Almal" knoppie. Al die lidmate wat tans op die skerm staan,
soos in die bg. voorbeeld, sal dan "GeTag" word.

Stap 4: Kliek op die "Boodskappe Tab" en dan op die "Verjaarsdae" knoppie.

Die onderstaande SMS boodskap skerm word dan
vertoon. Hierdie skerm het soos die normale SMS
skerm ook die opsies om Standaard boodskappe te
gebruik of Standaard boodskappe te skep, maar het
nie die opsie om die SMS versendingsdatum of tyd te
kan stel nie.
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Wanneer daar op "Stuur" gekliek word, word daar
vir elke persoon wat "GeTag" is 'n SMS gestuur. Al
die SMS'e word gelyktydig na die internet versend,
maar word geskeduleer om op die persoon se
verjaarsdag om 09h00 die oggend afgelewer te
word. Wanneer die SMS'e klaar gestuur is, kan die
rekenaar afgesit word. Selfs al is die rekenaar nie
aan nie, sal lidmate se SMS'e wel op hulle
verjaarsdae afgelewer word.

Herdenkings

Die herdenkings SMS'e werk net soos die verjaarsdag SMS'e. Herdenkings is die herdenking van mylpale. Die
mylpaal herdenkings wat waarskynlik die meeste gebruik sal word is die huweliksherdenkings mylpaal. Enige
ander mylmaal se herdenkings kan ook gebruik word om SMS'e voor te stuur.

Oordenkings

Alle kommunikasie van die Ribbon Tab af, insluitende die oordenkings SMS'e, is onderworpe daaraan dat een
of meer lidmate getag moet wees om toegang tot die betrokke skerm te verkry. Lidmate kan of een vir een
"GeTag" word, of kan as 'n groep "GeTag" word nadat daar bv. met die Filterskerm 'n sekere aantal lidmate
geselekteer is.

Die "Oordenkings" is 'n baie spesiale funksie vir die stuur SMS'e. Hierdie funksie skeduleer die stuur van
verskillende SMS'e op 'n daaglikse basis. SMS boodskappe moet vooraf opgestel word. (Sien die afdeling
"Oordenkings" onder die Stelsel Ribbon Tab.)

Die name wat in die lysie verskyn is die oordenkings wat reeds vooraf by "Stelsel" en "Oordenking" ingetik was.
Kies die een waarvoor daar gestuur moet word.
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In bg. geval is daar 19 lidmate "GeTag" en die boodskappe sal vir 7 dae gestuur word. Boodskappe sal op 2 Aug
om 10:28 die eerste keer afgelewer word. Dit sal daarna elke oggend om 10:28 afgelewer word tot en die
oggend van die 8ste Aug wanneer die laaste oordenking afgelewer sal word. Dit beteken dat al 19 gemerkte
lidmate sal op die 2de Aug die eerste boodskap in die reeks ontvang, op die 3de Aug die 2 tweede boodskap en
so verder.

LW: Alle boodskappe in die reeks word onmiddellik gestuur na die internet wanneer daar op "Stuur"
gekliek word. In bg. geval sal daar 133 boodskappe gestuur word, en die 133 krediete word ook
onmiddellik van die rekening afgetrek. Die boodskappe word egter nie dadelik afgelewer nie, maar lê op

die internet tot op die regte tyd waarop dit afgelewer moet word. Nadat al die boodskappe gestuur is, kan die
rekenaar afgesit word en sal die boodskappe steeds afgelewer word op die regte tyd al is die rekenaar nie aan
nie.

Boodskappe Register
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Wanneer daar op boodskappe register gekliek word, word bg. skerm vertoon. Die eerste blad vertoon altyd die
inkomende boodskappe. Dit is boodskappe van lidmate wat "reply" het op SMS's wat uitgestuur was.

Links onder op die skerm verskyn die aantal krediete wat die aktiewe gebruiker nog oor het. Die aktiewe
gebruiker is die gebruiker wat aangeteken het in Winkerk 7, se MaxiSMS rekening se krediete.

Wanneer daar in die boodskappe skerm op "Gestuur Aan" gekliek word, word die uitgaande boodskappe
vertoon.
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2.1.4 Verslae Ribbon Tab
Wanneer daar op die "Verslae Ribbon Tab" gekliek word, word die onderstaande skerm vertoon.

Die skerm bevat 3 subkeuses, nl. Vaste Verslae, Ad hoc verslae en Statistiek.

Vaste Verslae

Wanneer daar op "Standaard Verslae" gekliek word, word die volgende skerm vertoon.

Alfabetiese Lidmatelys
Kliek op "Alfabetiese Lidmatelys" en dan op "Druk" onder aan die skerm. Die verslag word dan vertoon en dit
sien soos volg daaruit:
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Alfabetiese Lidmatelys – Kort
Kliek op "Alfabetiese Lidmatelys - Kort" en dan op "Druk" onder aan die skerm. Die verslag word dan vertoon
en dit sien soos volg daaruit:

Doopregister
Die doopregister vereis dat die begin- en einddatums aangedui moet word.

Kies die datums en kliek op "Druk". Die linkerkbladsye van die verslag word dan vertoon.

Kliek op die "Drukker ikoon" en kies dan die drukker waarheen daar gedruk moet word (indien meer as een
drukker op die rekenaar geïnstalleer is).

Wanneer daar nou op die "Close" kruisie gekliek word, word die linkerbladsye toegemaak en die word die
regter bladsye vertoon.
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Draai dan eers linkerkbladsye om en plaas terug in die drukker. Kliek dan weer op die "Druk" knoppie om dan
die regterbladsye op die agterkante van die linkerbladsye te druk. (Onthou dit moet soos 'n boek lees.)

Lidmaatregister
Die afskrifte van die lidmateregister werk presies dieselfde as die doopregister.

Wyke en gesinne
Wanneer daar op wyke en gesinne gekliek word verskyn daar aan die regterkant 'n skerm waar die begin- en
eindwyk aangedui kan word. Indien daar slegs een wyk gedruk wil word moet die aanduiding soos volg
aangedui word. Beginwyk = 01 en Eindwyk = 02. Dit sal dan slegs Wyk 01 druk.

Bladsynommers en datum

Addisioneel tot die seleksie van wyke kan daar ook besluit word of daar bladsynommers gedruk moet word of
nie en of die datum (vandag se datum o die verslag gedruk moet word.)

Begin hoofgroepe op nuwe bladsy

Wanneer hierdie keuse uitgeoefen word, sal elke wyk op 'n apate bladsy gedruk word.

Begin subgroepe op nuwe bladsy

Wanneer hierdie keuse uitgeoefen word, sal elke gesin op 'n apate bladsy gedruk word.
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'n Voorbeeld van hierdie geslag sien soos volg daar uit:

Wykslys
Wanneer hierdie keuse gekies word, kan slegs die begin en eindwyke sowel as bladsynommers en datum
gekies word. Indien alle wyke gedruk moet word, word beide begin- en eindwyk opgelaat.
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Groepe
Wanneer daar op Groepe gekliek word kan daar gekies om van Begingroep tot Eindgroep te kies. Indien alle
groepe gedruk moet word, word beide "Begin by" en "Stop by" oopgelaat.

Daar kan ook gekies word om bladsynommers en die datum onderaan die verslag te druk, asook of elke groep
op 'n aparte bladsy gedruk moet word of nie.  'n Voorbeeld van die Groepsverslag sal soos volg daaruitsien:
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Meelewing
By die Meelewing verslag kan gekies word om die bladsynommers en datum te druk asook of elke
meelewingsaktiwiteit op 'n nuwe bladsy moet begin of nie.

'n Voorbeeld van die verslag sien soos volg daaruit:
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Gawes
Die verslag werk en lyk net soos die Meelewingsverslag.

Passies
Die verslag werk en lyk net soos die Meelewingsverslag.

Mylpale
By die mylpaal verslag is daar geen keuses om te maak nie. Die verslag outomaties vir alle mylpale gedruk. Elke
nuwe mylpaal word aan die begin van 'n nuwe bladsy gedruk.

'n Voorbeeld van die verslag sien soos volg daaruit:

Mylpaal Herdenkings
Wanneer Mylpaal herdenkings gekies word, kan gekies word om slegs 'n spesifieke mylpaal te druk deur die
mylpaal in die blokkie in te tik. ('n Gedeelte van die woord sal ook goed genoeg wees.)
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Lidmaat detail
Die lidmaat detail verslag word slegs gedruk vir lidmate wat "GeTag" is. 'n Voorbeeld van die verslag sien soos
volg daaruit:
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Die subgroepe Mylpale, Meelewing, Gawes, Passies en Groepe bevat almal die kenmerk van "Can Grow". Dit
beteken dat elke groep langer kan word indien die betrokke groep meer inligting bevat as die oënskynlike
aantal lyne wat daarvoor beskikbaar is.

Ad hoc verslae (Verslagskrywer)

Wanneer daar op "Verslagskrywer" in die Ad Hoc verslae groep gekliek word, word die volgende skerm na vore
gebring:

Stappe om 'n nuwe verslag op te stel.

Stap 1
Kliek langs "Record Source" op die af
pyltjie en kies een van die "queries" wat
vertoon word om as "datasource" vir die
verslag te dien.

Sodra 'n "query" gekies word uit die lysie
uit, word die beskikbare velde om die
verslag mee te ontwerp op die skerm
vertoon.

LW: Indien daar 'n verslag opgestel moet
word met die lidmate se meelewing
moet die meelewing query gekies word,
en die dieselfde met groepe en mylpale.

Die Volledige Data query kan nie gebruik word vir groepe, meelewing, mylpale, gawes of passies nie.
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Wanneer die query "Volledige Data" gekies word, word die volgende velde vertoon. Dit is al die velde wat
beskikbaar is om die verslag mee te bou.

Die skerm met die velde wat vertoon word, word gebruik nie net om die veldname te sien nie, maar ook om
seleksies mee te kan doen. Seleksies word gedoen deur op 'n veld te dubbelkliek, soos bv:



62

Wanneer daar op 'n veld soos bv. Wyk gedubbelkliek word, word die "Selection Criteria" skerm vertoon. In
hierdie skerm kan verskillende soorte seleksies gedoen word. Onderstaande is 'n eenvoudige tipe seleksie.

Bogenoemde seleksie sal alle lidmate vertoon wie se wyke tussen A01 en A05 val. Die seleksie in hierdie geval
is inklusief en sal A01 en A05 insluit.

Die seleksie kan heelwat verfyn word, deur bv. iets soos volg te kies:

In laasgenoemde geval sal alle lidmate wie se
wyk die letter A bevat (sluit alle wyke wat met
'n A begin soos bv. A01, A1, Albatros of wat 'n A
in enige deel van die woord het, soos bv.
Magdalena wyk, 1A, ens.) OF lidmate wat geen
wyk het nie, vertoon word.
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Seleksies kan ook op meer as een veld gedoen word bv:

In bostaande voorbeeld sal slegs lidmate vertoon word wie se wyk 'n "a" bevat of wie se wyk leeg is, EN wie se
titel met 'n "r" eindig (Almal wat Mnr of Dr) EN Belydend en Getroud is.

Stap 2: Kies data
Kliek nou op "Design View"
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Die gewone "Design Interface" van Fast Reports verskyn nou. Daar is volledige hulp met die Help funksie van
Fast Reports beskikbaar, maar vir die doel om vir 'n gemeente 'n verslag op te stel sal ons kortliks van die
belangrikste funksies uitlig.

Wanneer die "Designer" venster oop is, moet eerstens op die "Data" blokkie gekliek word, en moet daar op die
plus teken langs "Data Sources" gekliek word.
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Dit sal dan die betrokke query vertoon wat by Stap 1 gekies was. In bg geval die volledige data query.

Wanneer daar op die plusteken langs rqryVolledigedata gekliek word, word die databasis velde wat deel is van
die query vertoon.

Stap 3: Ontwerp van die verslag
Sleep nou die velde vanaf die query na die "Designer". Velde kan na die "Data band" gesleep word. Die veld
word in die "data band" geplaas wanneer die muis gelos word, en die opskrif word outomaties ook in die
"page header band" geplaas. Gebruik nou die muis om die velde te "resize" na die verlangde grootte.

Kliek op die "Preview" knoppie. Wanneer daar gevra word of die verslag gestoor moet word, kan daar net op
"No" gekliek word. Wanneer die verslag klaar is, sal ons dit op 'n later stadium stoor. Die "Preview" venster
sien nou soos volg daaruit:

Die verslag soos dit nou op die skerm is gereed om die drukker gedruk te word, of in enige van 'n paar formate
gestoor te word.

Die verslag is egter nog vêr van klaar af en daarom sal ons nou begin om aan die uitleg te skaaf.
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Om die groot wit spasie tussen die inskrywings weg te kry, moet die "data band" geresize word tot so wyd soos
een lyn in die data blok.

Die resultaat van die verslag lyk dan soos volg:

Stap 4 : Sortering en Groepering
Die volgende stap sal wees om die sortering van die verslag te verander. Soos die verslag tans daar uitsien is
dit in geen logiese volgorde nie. Om die verslag nou bv. alfabeties te orden moet soos volg tewerk gegaan
word.

Regskliek op die "Data band". Die volgende keuseskerm sal dan
verskyn. Kliek dan op "Edit". Die "Edit DataBand" skerm word dan
vertoon.

Kliek dan op "Sort" en kliek dan op die eerste afpyltjie en kies "Van"
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Wanneer die verslag nou weer vertoon word sal dit alfabeties wees.

Indien 'n meer komplekse verslag benodig word, bv. 'n verslag waar wyke bymekaar gegroepeer is, of adresse
bymekaar gegroepeer is, moet soos volg tewerk gegaan word om groepe in die verslag in te bou.

Kliek op die menu opsie "Report" en dan op "Group Expert"

Kliek op die af pyltjie en kliek dan die plusteken om rqryVolledigeData oop te maak.

Kliek op "Wyk" en dan op die "Add" knoppie.
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Wyk verskyn dan as 'n groep.

Kliek dan op "OK"

Reg rondom die "Data band" verskyn die groep opskrif (Wyk) nou in groen. Ter selfdertyd het aan die
regterkant ook 'n nuwe band verskyn en die program het outomaties die wyk groepering daarin geplaas..

Wanneer die verslag nou vertoon word, word daar outomaties op wyke gegroepeer.
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Omdat ons reeds by die sortering in "Van" volgorde gesorteer het sal die verslag steeds alfbeties wees, maar
nou alfabeties binne elke wyk.

Daar kan natuurlik op meer as een groep ook gegroepeer word bv. binne elke wyk in subgroepe van gesinne
bymekaar.

Kliek weer op "Report" en dan weer op "Group Expert"
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Kliek op die afpyltjie en kies GesinshoofNaam en dan op "Add". Die tweede groep word dan bygevoeg.

GesinshoofNaam word tussen die Groep "Wyk" en die Data band geplaas.

Die verslag sien dan nou soos volg daaruit:
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Stap 5: Kosmetiese wysiginge.
Wanneer die verslag klaar opgestel is, kan daar begin word om aan die estetiese en kosmetiese sy van die
verslag aandag te gee.

Fonts, Fontsizes, Bold ens.

Wanneer daar op 'n objek gekliek word, kan die font, fontsize, Bold. Italic ens "attributes" vir die objek gestel
word.

Let op dat in ondernoemde voorbeeld is die opskrifte se font, fontsize en bold "attributes" verander.
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Aan die linkerkant van die bladsy is verskillende stukkies gereedskap wat gebruik kan word. Daar
bv. teks op die bladsy geplaas word, of prentjies of vorms soos lyne vierkante ens.

Onderstaande is voorbeeld van die tipe kosmetiese veranderinge wat aan 'n verslag aangebring kan word.
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Statistiek

Onder die verslae Ribbon Tab is daar 'n groep vir Statistiek. Hierdie groep bevat 3 opsies nl:

Wyke & Besoekpunte

Wanneer daar op Wyke & Besoekpunte gekliek word, word
die volgende statistiese verslag vertoon.

Let wel: Hierdie verslag kan met die Verslagskywer gewysig
word. Die naam van die verslag is: Besoekpunte per wyk.rpt

Lidmate per Wyk

Wanneer daar op Lidmate per Wyk gekliek word, word die
volgende statistiese verslag vertoon.

Let wel: Hierdie verslag kan met die Verslagskywer gewysig
word. Die naam van die verslag is: Lidmate per wyk.rpt

Ring statistiek
Wanneer daar op Ring statistiek gekliek word, word die volgende
inligtingskerm vertoon:

Die "Tot" datum is altyd "Vandag"se datum en die "Vanaf" datum is altyd
een jaar gelede vanaf Vandag se datum. Hierdie datums kan egter verstel

word na gelang van omstandighede.
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Indien die "Tot" datum bv. verander word soos in meegaande voorbeeld
na 28/02/2011 sal die program outomaties die "Vanaf" datum" 'n jaar
vroeër maak tot 01/03/2010.

LW: Indien die tydperk van verslaggewing nie 'n jaar moet wees nie, kan
mens begin deur eers die einddatum te verander en daarna die

begindatum te verander.

Wanneer daar op "OK" gekliek word, word die volgende verslag vertoon:

LW: Hierdie verslag is NIE wysigbaar in die verslagskywer NIE. Die rede daarvoor is dat daar te veel
ingewikkelde berekeninge deur die program vooraf gedoen word en die resultate word dan net in die verslag
vertoon.

2.1.5. Ander Registers Ribbon Tab

Argief
Wanneer daar op "Argief" gekliek word, word 'n volgende skerm vertoon wat soos volg lyk.
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Die skerm is in min of meer dieselfde areas verdeel as wat die hoofskerm van die program in verdeel is. Dit
bestaan ook uit 'n Ribbon Tab met basies net een Tab en 'n klompie Ribbon buttons. Onder die Ribbon Tab is
ook 'n lys met inskrywings, maar hierdie is slegs lidmate wat nie meer in die gemeente is nie. Alle lidmate wat
geargiveer is, hetsy wat Vertrek het, Bedank het of Oorlede is, word in hierdie lys vertoon.

LW: Dit bevat nie "Onaktiewe Lidmate" nie. Die onaktiewe lidmate word by die lys van lidmate vertoon.

Die grys area aan die onderkant van die skerm bevat die detail inligting van die lidmaat, insluitende die rede vir
argivering en die datum van argivering.

Daar kan ook na lidmate gesoek word in die Argief op presies dieselfde manier as wat dit by die lys van lidmate
gedoen kan word. Dit is soms net nodig eers op 'n ander lidmaat te kliek en dan weer op die lidmaat waarna jy
wil kyk te kliek om die regte inligting onder aan die skerm te kry.

Tag Funksie
Daar is tans tot en met weergawe 7.0.0.9 geen funksionaliteit wat met die Tag funksie gedoen kan word nie.

Filter

Wanneer daar op die "Filter" knoppie gekliek word, daar 'n soortgelyke skerm as die Filter skerm by die
lidmate vertoon.
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Indien daar na 'n spesifieke persoon
in die argief gesoek word, is die
volgende velde beskikbaar om op te
soek.

Seleksies kan ook uitgebrei word
deur op meer as een veld te filter.

Druk Tabel
Die knoppie druk die inligting soos dit op die tabel voorkom. Dit is natuurlik te veel om op een bladsy ingepas
te kry, en daarom moet die kolomme wat nie vertoon wil word nie, eers weggesteek word. Dit vind plaas op
dieselde manier as by die lys van lidmate. Die verslag word ook in die normale voorvertoon venster vertoon.
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Druk Rekord
Wanneer daar op hierdie knoppie gekliek word, word die verslag outomaties na die "Default Printer" gedruk.
Die verslag lyk soos hieronder.

Herdruk Dokument
Indien die lidmaat met Winkerk 7 ge-argiveer was en nie oorgedra was van Winkerk 6 nie, kan 'n duplikaat van
die oorspronklike dokument herdruk word. Die presiese inligting soos op die oorspronklike dokument
insluitende die oorspronklike kommentaar word gedruk.

Vir alle lidmate wat met Winkerk 6 ge-argiveer was, sal slegs 'n "Verklaring i.s. Lidmaatskap" uitgereik kan
word.

Skrap
Enige lidmaat wat reeds ge-argiveer is, en wat verkeerdelik in die argief voorkom kan permanent geskrap
word. Deur op die "Skrap" knoppie te kliek kan die lidmaat se inskrywing permanent geskrap word. Omdat dit
'n gevaarlike aksie is, moet daar eers 'n wagwoord in die blokkie ingetik word. Die wagwoord moet dieselfde
wagwoord wees as die wagwoord waarmee die gebruiker in die program aangeteken het.

Herwin
Enige lidmaat wat reeds ge-argiveer is, kan weer herstel word deur teruggeskryf te word na die atiewe
register. Deur op die "Herwin" knoppie te kliek kan die lidmaat se inskrywing teruggeskryf word na die aktiewe
register. Omdat dit 'n gevaarlike aksie is, moet daar eers 'n wagwoord in die blokkie ingetik word. Die
wagwoord moet dieselfde wagwoord wees as die wagwoord waarmee die gebruiker in die program
aangeteken het.

Die program sal dan vra:

Die "Ja" opsie sal gewoorlik gebruik word wanneer die persoon reeds vroeër
in die gemeente was, en nou weer terugkeer na 'n tyd van afwesigheid. Die
persoon moet dus maw twee inskrywings hê. Een in die argief asook een in
die aktiewe register.

Die "Nee" opsie sal die persoon uit die argief uithaal en slegs terugplaas na
die aktiewe register. Hierdie opsie sal tipies gebruik word wanneer daar na

die argivering 'n fout in die lidmaat se data ontdek word. Die persoon word dan teruggeskryf, veranderinge
aangebring en word dan weer ge-argiveer.
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Kategese
Wanneer die kategese module die eerste maal gebruik word sal dit heeltemal leeg wees.

Om met die program te begin, moet daar by die  "Administrasie Tab" begin word.

Die Kategese program bestaan uit 3 Tabs nl:

Administrasie
Wanneer daar op die Administrasie Tab gekliek word, word die volgende opsies vertoon.

Onder die Administrasie Tab is daar 3 opsies.

Klasse
In die "Klasse" groep is daar 3 opsies nl:

Voeg by
Wanneer daar op die "Voeg By" knoppie gekliek word, word 'n
skerm vertoon wat gebruik kan word om nuwe klasse by te voeg.

Die skerm sien soos volg daaruit:

Die klasnaam is verpligtend. 'n Naam van 'n kan enigiets wees.
Dit kan bestaan uit letters en syfers en spasies. Die kategeet
veld moet ook voltooi word, maar daar kan nie in die velde getik
word nie. Daar moet op die knoppie langs die veld geklik word,
om ‘n lys van “Belydende lidmate” te sien. Soek na die regte
persoon en dubbel klik op die persoon se naam. Die persoon se
voorletters en van word dan in die blokkie geplaas. Die volgende
veld wat verpligtend is, is die skooljaar. Die skooljaar word slegs
as ‘n nommer gestoor. Skooljare kan vanaf Graad -2 tot en met
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Graad 11 loop. Skooljare kan of met die op en af pyltjies gekies word, of dit kan ook ingetik word. Die laaste
veld wat verpligtend is, is die “Groep” veld.

Wanneer daar vir die eerste maal met die Kategese program gewerk word, en daar op die af pyltjie gekliek
word, sal daar slegs ‘n opsie wees vir <Voeg By>. Wanneer daar op “Voeg By” gekliek word, sal die volgende
skerm verskyn.

Regskliek dan op “Kategese Klasgroepe” en kliek dan op “Voeg Kode by”.

Die volgende skerm word dan vertoon.

Tik die nuwe groep se naam en kliek op “Stoor”.
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Verander
Die verander skerm maak die aktiewe klas se inligting oop waar daar veranderinge aan aangebring kan word.

Verwyder

Wanneer daar op die verwyder knoppie gekliek word, word die volgende
waarskuwingsskerm vertoon.

 Dit is baie belangrik om daarop te let dat indien ‘n klas verwyder
word, word ALLE KATKISANTE wat aan die klas gekoppel was ook
outomaties daarmee saam verwyder.

Jaar
Onder die groep “Jaar” is daar slegs een ikoon en dit is nl. “Sluit af”. Hierdie ikoon word gebruik om die
jaarafsluiting mee te hanteer.

LW: Ongeag enige opsies wat gekies word, moet u kennis
neem dat die program outomaties die klas of klasse met die
hoogste skooljaar sal skrap. Alle kinders wat aan hierdie klasse
gekoppel was, sal dus natuurlik ook verwyder word.

Opsies in die “Jaareinde Proses”

Argiveer bestaande klasse Ja of Nee?
Indien die keuse gekies word om bestaande klasse te argiveer, beteken dit dat alle bestaande klasse, ook die
van die hoogste skooljaar wat verwyder word , oorgedra word na die kategese argief module en daarna vind
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die aanrol van die skooljaar of verwydering van kinders plaas. Indien die keuse om bestaande klasse te argiveer
nie gekies word nie, word die Jaareinde gedoen, maar die klasse word nie na die kategese argief oorgedra nie.

Rol Skooljaar aan
In die jaareinde proses word alle klasse met die hoogste skooljaar eers verwyder en dan word daar een by elk
van die oorblywende klasse se skooljare bygetel.

Verwyder kinders uit klasse
Hierdie opsie sal alle kinders uit die kategese module verwyder.

Argief

Die Kategese Argief module het ‘n groeperingsfunksie waarmee daar op verskillende kolomme gegroepeer kan
word.

Om bv op die Jaar te groepeer kan die opskrif
“Jaar” na die grys area bo-aan die skerm gesleep
word.

‘n Groepering kan ook “ge-expand” word deur op
die plus teken voor die groep te kliek.
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Die Kategese Argief laat die gebruiker verder toe om met die Filter bo-aan die skerm sekere inligting te
selekteer en dan met die “Druk” knoppie onder-aan die skerm ‘n verslag van die geselekteerde inligting te
druk.

Katkisante

Die “Katkisante” Tab het 4 verskillende sub-groepe nl. 1. Groep, 2. Katkisante, 3. Boodskappe, en 4. Merk.

Groep
Met die “Groep” seleksie kan groot groepe soos bv. die Juniors, of die “Seniors” of ‘n groep soos die Graad 1
groep, of die Graad 11 groep, geselekteer word. Daar kan natuurlik meer as een klas aan ‘n Graad behoort.

Katkisante
Onder die Katkisante groep kan klasse geselekteer word.

Boodskappe

Merk

Verslae
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Bates

Besluite

Erediens

2.1.6. Stelsel Ribbon Tab

2.1.7 Hulp Ribbon Tab

2.2 Grid (Lys met lidmate )

2.3 Vaste Detailblad
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2.4 Wissellende Detail Tab Bladsy.

Hoofstuk 3


