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Alle personen zijn fictief en indien herkenbaar is dit op toeval gebaseerd.
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Home
Onder het menublad “Home” kunt u gegevens terugvinden die betrekking hebben tot de gehele applicatie.
Hier kunt u snel naar een persoon toevoegen met minimale gegevens en snel een persoon verwijderen uit
uw dojolijst.
Home
Indien men inlogt in het systeem komt men op het menubblad “Home” de homepagina van de applicatie.
Vanuit hier kunt u alle onderdelen van de applicatie bereiken.

Voor een Quick Start heeft u alleen deze HOME pagina nodig en kunt u de belangrijkste menubladen
bereiken die zich links in de menubalk bevinden
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Wijzig wachtwoord
Onder het menublad “Wijzig Wachtwoord” kunt u - indien men voor de eerste keer inlogt in het systeem - het
initieel toegewezen wachtwoord direct wijzigen in een wachtwoord dat u goed kunt onthouden, maar toch
voldoet aan de algemene voorwaarden van een goed wachtwoord.
Uw dient dit wachtwoord geheim te houden en dient alleen bekend te zijn bij uzelf. U heeft doordat u
toegang heeft tot AiLedIS toegang tot veel privacy gevoelige gegevens van uw leden. Er rust dan ook een
geheimhoudingsplicht bij u voor deze gegevens.
Het kenmerk van een goed wachtwoord is dat het voor derden niet makkelijk te raden is en tegelijkertijd voor
de eigenaar wel makkelijk te onthouden is.
Het wachtwoord bestaat bij voorkeur uit een combinatie van letters, cijfers en een of meerdere speciale
tekens (zoals "/" of "#"). Dan is het wachtwoord namelijk door derden moeilijker te raden.
Ezelsbruggetjes kunnen helpen bij het bedenken van een goed wachtwoord. Neem bijvoorbeeld de
bepaalde letters van een bekend liedje en voeg hieraan een speciaal teken en een cijfer toe.
Bijvoorbeeld, "Hand in Hand Kameraden" wordt HIHKMD/01.
Vul in uw huidige wachtwoord, daarna tweemaal uw nieuw wachtwoord en druk op de knop
“Bewaar nieuw wachtwoord”.
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persoon toevoegen

Onder het menublad “persoon toevoegen” kunt versneld een lid toevoegen met de invoer van de minimale
gegevens die nodig zijn voor de NOC/NSF.
De gegevens die ingevoerd moeten worden zijn:
Roepnaam
Eigennaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geslacht
Postcode (9999 AA)
Land
Dojo
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persoon verwijderen

Onder het menublad “persoon verwijderen” kunt u snel een persoon verwijderen uit uw dojolijst, door te
klikken op het “Trash” icoon. Op de achtergrond wordt er bij elk lidmaatschap van deze persoon een
einddatum gevuld van vandaag, dit geld zowel voor de dojolidmaatschappen als voor de
bondlidmaatschappen.

Als u een persoon wilt zoeken in de lijst, vult u b.v. Een deel van de naam in achter het vergrootglas en klikt
u op de knop “Go”. Er wordt dan gezocht naar de combinatie van letters over de gehele regel.
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