Handleiding Meldprogramma
2.1

Inloggen via inlogaccount voor meldposten

www.zluweb.nl

of via website www.dezlu.nl onder de kop Meldpost

gebruikersnaam :
wachtwoord :

verkregen via email
verkregen via email

2.2

Handleiding

Ga naar het meldprogramma via bovenstaande internetadressen, en u ziet onderstaand scherm. Dit
scherm is hetzelfde als de liefhebbers zien

U ziet links boven “Log in” staan,
U kunt hierop klikken om in te loggen
als meldpost.
Vervolgens verschijnt een nieuw
scherm.

1

In dit scherm vult u de
gebruikersnaam in die u van ons
gekregen heeft.
Vervolgens klikt u op Volgende,

In dit scherm vult u het van ons
gekregen wachtwoord in
en
klikt u vervolgens op Aanmelden.

U wordt nu automatisch ingelogd in het meldprogramma.
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U ziet nu weer hetzelfde als voordat u in deed loggen, met het verschil, dat u rechts boven ziet dat u
als meldpost bent ingelogd.

Rechts kunt u de vlucht selecteren, die u op dat moment nodig heeft. U ziet links in de kolom een
“button” extra met Meldpost. Zodra u hierop klikt, verschijnt een nieuw scherm, met alle liefhebbers,
die bij uw inkorfcentrum hebben ingekorfd.
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Als u een duif wilt melden, kunt u bij betreffende liefhebber aan de rechter kant op de “button” edit
klikken. Vervolgens kunt u bij betreffende duif wederom op de “button” edit klikken.

Vervolgens verschijnt een invulscherm waar u de klokdatum en kloktijd van betreffende duif kunt
invullen. Heeft u dat gedaan, dan klikt u op Ok.

De betreffende duif is nu gemeld. U kunt nu via de “button” terug (links boven onder de naam van de
liefhebber) weer terugkeren naar het overzicht van liefhebbers in uw inkorfcentrum. Daar kunt u aan
de linkerkant op de “button” Home klikken, om terug te keren naar het beginscherm, de actuele
meldlijst van de duiven. U ziet daar de zojuist gemelde duif in de rangschikking opgenomen.
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Als u na de vlucht wilt afsluiten, dient u uit te loggen door rechts boven in het scherm te klikken op
“Log out”.

Vervolgens verschijnt onderstaand scherm. U dient op uw account te klikken om definitief uit te
loggen.

Tenslotte kunt u uw internetbrowser afsluiten.
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