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Na een grondige test in de testomgeving van de
laatste versie van KBOLEDEN is nu de
installatie in de productieom-geving aan de
orde. Deze vindt plaats op woensdag 12
februari a.s. tussen 13.00 en 15.00 uur.
Scheiding van bevoegdheden.
In de derde nieuwsbrief hebben wij al over dit
onderwerp geschreven. Gezien de vragen en
opmerkingen moeten wij constateren dat wij niet
duidelijk genoeg ben geweest. Met deze scheiding
van bevoegdheden hebben wij getracht om deze
aan te passen aan de behoefte hiervoor in de
afdelingen. Uiteraard is het hierbij mogelijk om
bestuursleden met meerdere bestuurstaken zo te
autoriseren dat zij al hun toegewezen taken
kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld een penningmeester die ook de ledenadministratie verzorgt
worden geautoriseerd als ledenadministratie en
ook als penningmeester. Dat kan met dezelfde
inlognaam en wachtwoord zodat voor de
verschillende taken niet opnieuw hoeft te worden
ingelogd.
Waarschuwing bij het aanmaken van de
incassobatch.
Let op, indien men bij het aanmaken van een
incassobestand het kiest voor “aanmaken en
versturen” en er staat een vinkje bij e-mail dan
worden de e-mail direct verzonden.
Verschil tussen de eerste en de volgende
batches.
Bij SEPA is er verschil tussen de eerste batch die
wordt aangeleverd en de volgende batches.
KBOLEDEN heeft daarin voorzien, dus op zich
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geen bijzonderheden. Maar als er een batch wordt
aangemaakt die om een of andere reden niet naar
de bank ter incasso wordt verzonden kan er een
probleem ontstaan. De provinciale Helpdesk kan
je dan helpen door de incasso in KBOLEDEN te
resetten, zodat de eerstvolgende batch weer
voldoet aan de SEPA eisen van een eerste
aanlevering. Zij beschikken onder stamgegevens
/instellingen daarvoor over een speciale knop.
Stamgegevens/instellingen
In de handleiding staat nu nog dat de naam van de
afdeling hier is te bewerken. Vanaf de nieuwste
versie is dit alléén nog mogelijk door de helpdesk
van de provincies. Ons dringend advies is om
voor de naam geen KBO zetten omdat in verschillende documenten KBO al is voorgeprogrammeerd. Alleen de plaatsnaam of naam van
de afdeling volstaat.
Gebruikershandleiding
Daar wordt momenteel hard aan het werk. De
gebruikershandleiding, zoals die in KBOLEDEN
is opgenomen, wordt aan de nieuwste
ontwikkelingen. Zodra de nieuwe versie online
staat zullen wij dat melden.
TIP Vervelende Error-scherm
Bij een foute keuze verschijnt er scherm om aan te
geven dat men fout zit. Door eenvoudig in de
browser voor de terugtoets te kiezen verdwijnt dat
scherm en kan men gewoon verder in het
programma.
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