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Aanpassing DTT-Programma 2021

Beste (DTT-) secretaris,
Update TT-Programma 2021
Zoals u kunt begrijpen kunnen er altijd nog kleine probleempjes voorkomen als er een
nieuw TT-Programma uitkomt.
U heeft natuurlijk het USB voor uw districtstentoonstelling al in juli/augustus ontvangen via
de N.B.v.V. en na die tijd heb ik nog enkele aanpassingen gedaan in het TT-programma.
Om u straks tijdens uw districtstentoonstelling goed te kunnen laten werken met het TTProgramma wil ik graag u de laatste versie geven.
Omdat u waarschijnlijk al bezig bent met het invoeren van de inschrijfformulieren wil ik de
update via Anydesk bij u op de computer zetten. Op deze manier raakt u niets kwijt van uw
al ingevoerde gegevens.
Het is zeker van groot belang als u met meerdere computers punten gaat invoeren
en deze later wilt samenvoegen op de hoofdcomputer. Want juist in dit onderdeel
gaat het niet helemaal zoals het zou moeten gaan.
Mocht u maar met 1 computer de districtstentoonstellingsadministratie doen dan hoeft u
deze update eigenlijk niet te hebben, maar mag natuurlijk altijd (aanbevolen).
Ik vraag u dan ook, via een mailtje, een afspraak te maken om het TT-Programma samen
te updaten naar de laatste versie.
Zet in uw mailtje de verenigingscode en verenigingsnaam en uw naam en telefoonnummer.
Zodra ik uw mailtje binnenkrijg zal ik zo snel mogelijk een afspraak met u maken om de
update, via Anydesk, op uw computer(s) te zetten.
Helpen via Anydesk
Zoals u weet ben ik altijd bereid om u op afstand te helpen. Ik gebruik hiervoor “Anydesk”,
met dit programma kan ik u dus op afstand helpen. Anydesk is gratis te downloaden van
internet. Wenst u van mijn hulp gebruik te willen maken stuur mij dan een mailtje met uw
vraag en dan maak ik zo snel mogelijk (het streven is binnen 24 uur) een afspraak met u te
maken. Liever niet bellen i.v.m. mijn werk.
Succes met uw tentoonstelling
Als laatste wil ik u heel veel succes en plezier wensen met uw districtstentoonstelling. Laten
we hopen dat het Corona-virus ons het plezier weer niet afpakt.
Nogmaals als u tijdens het voorbereiden van uw tentoonstelling in het TT-Programma tegen
vragen aanloopt laat het mij dan weten door mij een mailtje te sturen.
Ik zal er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen.
Zijn er nog vragen dan kunt u altijd uw vraag stellen via:
Website: www.vogeltentoonstellingsprogramma.nl
of via E-mail: info@vogeltentoonstellingsprogramma.nl
Ik probeer binnen 24 uur uw vraag te beantwoorden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Lex Kaptein.

