Tinning, den 31. oktober 2018.

Brug af Inner Wheel Danmarks medlemsregister app, android platform
Installation
1. Gå til Google Play Butik
2. I søgefeltet, hvor der er tre linjer oven på hinanden og står Google Play, skriv f.eks. Inner Wheel
3. Lad være med at vælge Inner Wheel Connect lavet af Kaizen Infotech, men vælg Inner Wheel
Danmark lavet af Marcisoft
4. Installer den
Og så er du klar til brug.

Brug
Først lidt information om opbygning. Adgang til systemet kræver de samme koder som til de interne
hjemmesider. Registret består af tre dele: medlemsregister, klubregister og oversigt over nationalbestyrelsen
med tilknyttede personer. Medlemsregistret har de samme oplysninger om medlemmerne som
medlemsbogen, så lad være med at få telefonen stjålet, klubregistret har oplysninger om klubberne, og
oversigten over nationalbestyrelsen er et direkte link til Inner Wheel Danmarks hjemmeside, den side kræver,
at man har internetadgang. Log ud funktionen kobler dig af systemet og medfører, at du skal logge ind igen
næste gang, hvor du vil bruge systemet. Det kan godt tage lidt tid.
1.
2.
3.
4.

Start med at logge ind ved hjælp af dine koder
Tryk på Hent Ny Registerdata. Første gang kan det godt tage lidt tid
Tryk på de tre linjer over den røde pil
Vælg det ønskede register
a. Medlemsregister
i. Skriv det ønskede navn i søgefeltet og tryk på søg (Sherlock Holmes glasset). Hvis du
kun bruger fornavnet, får du alle medlemmer med pågældende navn. Baseret på
navnet Birgit får du alle personer, som hedder Birgit, Birgith, Birgitte etc.
Kombination af fornavn og efternavn reducerer antallet af mulige kandidater, som
skrives som f. eks. Birgit Hansen
ii. På listen, der kommer op, vælger du den person, som du vil vide noget om, og så får
du de oplysninger, der findes i medlemsbogen
iii. Tryk på krydset i søgefeltet, og du kan lave en ny søgning
iv. Tryk på filter fra (Filter[Fra])
v. Så slås filtret til (Filter[Til]), og du kan vælge mellem distrikt, klub og tillidspost,
rullemenuer dukker op. Kombination af distrikt og tillidspost kan f. eks. vise alle
ISOer i distriktet.
vi. Ved at vælge Alle på rullemenuerne for de tre søgekriterier kan man komme tilbage
igen, og søgelinjen viser (Filter[Fra])

b. Klubregister
i. Vælg blandt de enkelte distrikter eller hele landet
ii. Vælg klub. Så får du oplysninger om den enkelte klub, hvorfra du kan gå til denne
hjemmeside
c. Oversigt nationalbestyrelsen, kræver internet og behøver ikke yderligere information.

Fejl og mangler
Hvis du opdager fejl og mangler, så kontakt Vibeke Simonsen, Hadsten Inner Wheel, mobil 24464696 eller
vibeke.simonsen@gmail.com.

For folk, der bruger I-Phones, er procedurerne de samme, blot skal de kontakte iOS APP Store i stedet for
Google Play Butik.
Vibeke Simonsen, Hadsten Inner Wheel

