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Automatische incasso contributie

Toekennen van het blad Nestor.

Het komt met enige regelmaat voor dat de bank
één of meerdere incasso’s weigert. Dit kan om
diverse redenen zijn zoals, geen saldo of een
foutje in de machtiging. Bij weigering van de
incasso altijd de betaling van betreffend lid of
leden op onbetaald zetten en achtereenvolgens,
indien de reden een andere is dan onvoldoende
saldo, de machtiging vervangen door een nieuwe.
Zorg dat er altijd slechts 1 machtiging per lid is.

Vanaf heden is het toevoegen van het blad Nestor
alleen voorbehouden aan die leden, die ook
contributie afdragen. Dat betekent dat aan de
lidsoorten gastlid, donateur abonnee en deelnemer, bij de bladen, geen Nestor meer kan
worden toegekend. Uiteraard kunnen voor deze
lidsoorten wel het nieuwsblad van de afdeling etc.
worden toegevoegd. Het opnemen van de Nestor
voor b.v. leestafels van organisaties etc. blijft nog
steeds mogelijk in de lidsoort overige relaties.

Bevoegdheden gebruiker zijn aangepast.
De bevoegdheid gebruiker wordt in de afdelingen
vaak verstrekt aan leden die voor de rol welke zij
in de afdeling vervullen met enige regelmaat voor
eigen informatie inzage in de lidgegevens nodig
hebben. Tot enkele weken terug was de gebruiker
ook bevoegd om rapporten te genereren en uit te
printen of anderszins te gebruiken. Op verzoek
van verschillende afdelingen is dit laatste
teruggedraaid. Mocht een lid in zijn rol ook
rapporten moeten kunnen genereren dan adviseren
wij om deze een hogere autorisatie te verlenen.
Bijvoorbeeld activiteitenbeheerder.
Bewerken lidsoorten.
Voor de update konden lidsoorten over en weer
eenvoudig worden aangepast. Gebleken is dat dit
historisch
gezien
ongewenste
statistieken
produceert. Om die reden is het nu zo dat alle
lidsoorten (m.u.v. gastlid) wel kunnen worden
omgezet naar gewoon lid maar niet meer van
gewoon lid naar een andere lidsoort. Om jullie
daar attent op te maken wordt een pop-up in het
scherm getoond.

Verdere doorvoering van privacyregels in de
ledenadministratie.
De wet bescherming persoonsgegevens verplicht
ons om de privé gevoelige informatie van die
leden die 2 of meer jaar geleden hun lidmaatschap
hebben beëindigd te verwijderen. Dit zal door een
automatische routine in KBOLEDEN worden
doorgevoerd vanaf januari 2016. Wel blijven die
gegevens, welke nodig zijn voor historische
overzichten en statistieken, beschikbaar.
Gebruikershandleiding.
Deze handleiding kan men vinden onder het ?
rechtsboven in de taakbalk van KBOLEDEN.
Kijk bij vragen altijd eerst in de handleiding
alvorens ondersteuning te vragen bij de helpdesk
van uw provincie.
Internet Explorer versie 10 en ouder.
Met ingang van januari 2016 stopt Microsoft met
de ondersteuning van de versies 10 en ouder van

Internet Explorer. Gebreken- en veiligheidsproblemen in deze oude versies worden niet meer
door Microsoft gerepareerd. Als u nog zo'n oude
versie gebruikt loopt u een veiligheidsrisico. De
versie 11 wordt nog wel ondersteund. Als u
Windows 10 heeft is als standaard de browser
Edge beschikbaar.
KBOLEDEN werkt ook prima met andere
browsers zoals Google Chrome en Safari. Voor
meer gegevens over de internet browsers kijk ook
in de handleiding.
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