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Seizoen 2017 staat op
het punt van beginnen
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Download de nieuwste
handleidingen van de
Compuclub
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Compuclub

Uitslag in PDF printen
Installatie tips voor
Windows 10

Nieuwe website

Overweegt U een

Compuclub heeft de volgende stap
gezet en ontwikkelt door naar
Compustam-cloud.nl Dit is een nieuwe
website en deze website is onderdeel
van de nieuwste Compustam versie
2017
Verder als u handleidingen heeft
gedownload van onze website
gooi/verwijder deze dan van Uw pc of
laptop en download de vernieuwde
handleidingen want de oude
handleidingen verwijzen naar de HTTP

Website De Website Compuclub.nl en
Compustam-Cloud.nl zijn beiden HTTPS
websites Verder is er sinds seizoen 2015
een webshop waar U Compustam
2017 en updates naar de nieuwste
versie als U een eerdere versie van
Compustam bezit
Abonnement prestaties 2017 zijn hier
tevens te vinden en online aan te
schaffen Autokon registratie kunt U
ook in de webshop verlegen Vanaf
seizoen 2017 is onze website volledig
HTTPS

upgrade naar
Windows 10
maak dan altijd eerst
een back up van Uw
gegevens
bijv. U Compuclub
programma’s

.

Vernieuwde Handleidingen
De Compuclub heeft de website
vernieuwd. Vanaf seizoen 2017 is onze
website volledig HTTPS. Daarom heeft
de Compuclub ook alle handleidingen
vernieuwd Compuclub probeert ieder
jaar een Vernieuwde handleiding op
de handleidingen website te hebben
staan dit omdat er nieuwe diensten of
functies aan de programma’s
Compustam Autokon en Winver zijn
toegevoegd te denken valt aan team
viewer ondersteuning van uit

Compuclub meer informatie zie onze
Vernieuwde website n de Vernieuwde
handleidingen staat ook te lezen dat
er allerlei nieuwe updates zijn voor bijv.
Windows 10 de Creators update die
waarschijnlijk in april 2017 uitkomt
Compuclub heeft hun programma’s
Compustam Autokon en Winver getest
en deze werken met de laatste
versie upgrade van Windows 10. De
laatste versie is 1704

Voor het laatste
nieuws kijkt U op
NpoVeenenaal.nl

Compuclub 2017 ● Volume 1, editie 2 ● Technische vragen 06-20212967 overige vragen 06 29523224

Uitslag in PDF Printen

Kies voor opslaan al U het PDF
bestand wilt opslaan.

Om Uw vereniging uitslag vanuit
Winver voor Windows te kunnen
afdrukken in PDF en gelijk per email
naar de liefhebber(s) te verzenden
handelt U als volgt.

Kies voor email als U het PDF
bestand wilt e-mailen naar de
liefhebber(s) die aan de wedvlucht
hebben deelgenomen.

1. Download (eenmalig) een PDF
printer. Klik hier om de PDF printer
Bestand te downloaden.
2. Installeer de PDF printer

De uitslag afdrukken in PDF met PDF
creator

Even goed opletten tijdens de
installatie, er worden tal van tools
aangeboden tijdens de installatie
vinkjes even weg halen.
3. Als U normaal de uitslag wilt
printen klikt U op afdrukken daarna
selecteert U PDFCreator en klikt op.
OK

Installatietips
tipsvoor
voor
Installatie
Windows710
Windows
en Windows 8.1

. 4. Nu kunt U bij Documentnaam
de naam van de vlucht en datum
zetten.

De optie E-mail maakt gebruik van
het standaard geïnstalleerde e-mail
programma

Compustam 2017
Goed nieuws als U een nieuwe of
upgrade naar Compustam 2017
aanschaft ontvang U het
abonnement prestaties via E-mail
2017 helemaal GRATIS erbij
dan bespaart U € 25 Misschien een
goed idee als U een oudere versie
van Compustam heeft en om naar
Compustam 2017 te upgraden er
zitten veel nieuwe onderdelen in de
nieuwste versie

Microsoft heeft vanaf juli 2015 een GRATIS upgrade
van Windows 7 en Windows 8.1 naar Windows 10
aangeboden
Wat houd dit in voor de programma’s van
Compuclub. U kunt alle programma’s gebruiken
met Microsoft Windows 10
alleen moet U administrator rechten hebben om
programma goed te kunnen installeren.
Hiervoor zijn handleidingen op onze website te
vinden.
Ook vind U hier een uitgebreide handleiding voor het
aansluiten van een Compoort kabel als uw nieuwe
laptop of pc geen Compoort meer heeft
Ook staat er uitleg over hoe U direct naar Uw
bureaublad kunt opstarten. En hoe U internet Explorer
kunt gebruiken als in Microsoft Windows 7
Er staan ook handige Microsoft Windows weetjes op
waar U o.a. de service pace te downloaden zijn
Als U bijv. een Microsoft Windows 7 heeft en geen
updates meer krijgt.
service pace 1 Van Microsoft Windows 7 moet
geïnstalleerd zijn

Voor Tips en Trucs voor Compustam voor Windows
kijkt U op onze handleidingen website
* Handleiding Compustam 2017 * Jonge duiven op
hoklijst.udp zetten * Hoklijst.udp emaillen naar Uw
vereniging -
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Compuclub

Uw ledenbestand voor Winver en Autokon voor Windows

Markt 5

Zorg er voor dat U gebruik maakt van de
recette ledenlijst in Winver en Autokon
voor Windows. De ringenadministrateur
kan deze downloaden van de website
van npoveenendaal.nl . Compuclub
werkt alleen met deze ledenlijst van
npoveenendaal. Controleer deze lijst
goed en corrigeer eventuele fouten
dit kan op de plek waar U ook de
ledenlijst download van de
npoveenendaal website . Deze ledenlijst
wordt regelmatig bijgewerkt. Deze
informatie geld ook als u vereniging
straks NPO of internationaal
inkorfcentrum is

7064 AZ Silvorde
Telefoon:
Technische vragen
06-20212967
Overige vragen
06-29523224

Het nieuwe seizoen staat op het
punt van beginnen
controleer of Uw Ledenbestand in
Winver voor Windows
op orde is
De recente versie is te downloaden
van npoveenendaal.nl

Handleidingen downloaden van onze website

E-mail:
info@compuclub.nl
Website:

Op onze handleidingen website zijn regelmatig
(ver)nieuwe handleidingen te vinden van o.a.
Compustam, Winver en Autokon voor Windows.
Deze kunt U eenvoudig op Uw eigen pc of
laptop downloaden/opslaan. U opent de
handleiding van Uw keuze en beweeg
de muis tot onderstaande optiebalk verschijnt.

Klik op de afbeelding van de diskette
1e van links selecteer de
opslaglocatie
en klik op opslaan. U heeft wel een
recente Adobe reader nodig om
deze functie te hebben.

www.compuclub.nl
COMPUCLUB NR 1

IN EUROPA
Professionele
automatisering
duivensport

Abonnement Email prestaties
prestaties via E-mail onmisbaar voor de
snelle Duivenliefhebber!!
p

Voor Compustam voor Windows 7 & 8
voor seizoen 2017 € 25 euro per seizoen
Dit seizoen is er speciaal een
handleiding gemaakt hoe dit werkt en
deze staat op onze website
Let op: Prestatie bestand voor
Compustam 2017 is inclusief
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