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Voor wie is deze Nieuwsbrief bestemd??

Wensen en aanpassingen KBOLEDEN.

Het is de bedoeling dat alle gebruikers binnen de
afdelingen, provincies en ook de Unie KBO kennis
kunnen
nemen
van
onze
nieuwsbrief.
Graag verzoeken wij dan ook de secretariaten van
genoemde entiteiten om de nieuwsbrief zo breed
mogelijk naar de gebruikers te sturen zodat iedereen
kennis kan nemen van de inhoud.

We leven in een tijd van veranderingen. Zeker in
automatiseringsland gaan deze bijzonder snel. Als
beheergroep staan wij dan ook zeker open voor die
veranderingen. In het bijzonder als deze de
functionaliteit van onze ledenadministratie positief
beïnvloeden. Echter is ook de beheergroep aan een
budget gebonden, zodat wij niet onbeperkt maar
kunnen aanpassen en uitbreiden. Alleen de voor de
functionering noodzakelijke aanpassingen voeren wij
uit. Wensen die we daarbij mee kunnen nemen
realiseren wij uiteraard ook graag direct.
Onze vraag aan de gebruikers is dan ook om hun
wensen kenbaar te maken aan de provinciale
Helpdesk. De provinciale Helpdesk zal deze aan Merel
Silvis van het secretariaat van onze groep mailen.

Van projectgroep naar beheergroep.
De projectgroep heeft zijn werk gedaan en op 15 juni
2014 is het project dan ook opgeleverd aan de Unie
KBO. Met een gemiddelde cijfer van de provincies van
7,6, als hun waardering voor KBOLEDEN, hebben wij
binnen 1 jaar en nagenoeg binnen het budget het
project met enige trots op kunnen leveren. Trots op
de projectgroep, trots op de conversiegroepen van de
provincies en op de helpdeskmedewerkers die zich
voor het welslagen gedurende het afgelopen jaar
hebben ingespannen. Het is nu aan de beheergroep
om onze ledenadministratie als goed gereedschap
voor de afdelingen, provincies en de Unie KBO te
bewaken.
De beheergroep KBOLEDEN.
Op 15 juni 2014 is de beheergroep samengesteld.
Deze bestaat Huub Corstjens Limburg, Onno Rutte
Flevoland, Toon Zoetekouw Gelderland, Piet Boonman
Zeeland, Fred Kuipers Zuid Holland en Ger Mondriaan
Noord Holland.

Authenticatie en autorisatie.
Er zijn afdelingen die, na de conversie naar
KBOLEDEN, de eerste persoon (meestal de voorzitter)
met alle rechten laten staan in het overzicht
Authenticatie. Het advies is om dit z.s.m. te Wijzigen.
Nadat een lid als ledenadministrateur de rechten (rol)
Ledenadministratie heeft gekregen, moet deze
persoon als ledenadministrateur (opnieuw ingelogd)
de rechten (rol) van de voorzitter wijzigen in
Gebruiker, of indien niet meer van toepassing
Verwijderen. Bij de laatste update zijn de rechten van
Ledenadministratie gescheiden van het Financieel
beheer. Het laten bestaan van deze eerste
rechthebbende met alle rechten kan andere (later
ingestelde) rechten in de weg zitten.
P.L. Boonman (voorzitter beheergroep)

