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1. Algemeen
Het digitaal inschrijfformulier OnTIP is een
webpagina bedoeld voor het inschrijven van
deelnemers
aan
Pétanque
toernooien.
Inschrijven kan als individu (melee),
doublette , triplette , 4x4, kwintette of
sextette. Van de inschrijving wordt direct een
email bericht verstuurd aan de organisatie en
indien vermeld een bevestiging naar het email
adres van de inschrijver. Ook is het mogelijk
een bevestiging via SMS te versturen. Naast
inschrijving door de deelnemers zelf, kan het
ook
gebruikt
worden
als
toernooi
administratie door de wedstrijdcommissie,
die inschrijvingen schriftelijk of mondeling
doorkrijgen.
De kracht van het formulier zit in de eenvoud
waarmee je het formulier kan aanpassen voor
welk toernooi dan ook, zonder enige kennis
van webpagina’s, databases of HTML.
De gegevens worden opgeslagen in een
database, waaruit eenvoudig lijsten kunnen

1.1

worden aangemaakt. Vanuit een dergelijke
lijst kunnen de gegevens bijvoorbeeld ook
geëxporteerd worden naar Word of Excel. Het
formulier controleert of verplichte velden
ingevuld zijn en of het maximaal aantal
deelnemers of een datum einde inschrijving

niet overschreden wordt.
Ook kunnen toernooi schema’s wordt gemaakt
t.b.v. voorgelote partijen. Vanuit dit schema
kunnen dan score briefjes geprint worden.

Privacy van de deelnemers

Privacy gevoelige gegevens (naam, adres, telefoon, email adres) zijn afgeschermd en alleen
zichtbaar voor bevoegde personen via een user + wachtwoord. Een bevoegd persoon kan hiernaast
alleen de gegevens van de eigen toernooien zien en niet die van andere verenigingen. De gegevens
van de inschrijvingen zijn zichtbaar voor de beheerder van de website. Deze gegevens zullen door
de OnTip beheerder nooit worden gebruikt voor eigen gewin (mailing o.i.d.) en ook niet beschikbaar
gesteld aan derden.

1.2

Kosten van software

Aan het gebruik van OnTip zijn kosten verbonden. Per jaar dient € 10 betaald te worden om de
kosten van hosting te kunnen voldoen en als kleine bijdrage in het onderhoud van de software. Bij
het aanloggen wordt aangegeven wanneer de licentie verloopt. Zie voor meer voorwaarden en de
wijze van betalen de disclaimer op de website of bij hoofdstuk 20.
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1.3

Onderhoud van software

De OnTip software wordt per vereniging op een folder op de centrale host geïnstalleerd. Wijzigingen
en/of nieuwe programma’s worden eerst getest op een voorbeeld toernooi voordat ze naar de
andere verenigingsfolders worden gekopieerd. OnTip bestaat uit ruim 100 grote en kleine PHP
programma’s die samen het OnTip systeem vormen.

1.4

Techniek

Software updates worden eerst op een aparte folder getest voordat ze naar de verenigingsfolders
worden gedistribueerd. De gegevens van een vereniging zijn afgeschermd met behulp
user+wachtwoord toegangscodes, zodat ze niet zichtbaar zijn voor andere verenigingen en
onbevoegden. Gebruikers zijn zelf in staat het initieel verstrekte wachtwoord aan te passen. De
wachtwoorden worden via een versleuteling opgeslagen, waardoor ze niet als leesbare tekst kunnen
worden bekeken.

1.5

Links naar pagina’s

OnTip bestaat uit ruim 100 PHP programma’s en een SQL database met ca 20 tabellen. Deze
programma’s staan per vereniging in een eigen folder op www.boulamis.nl/vereniging/
Pagina

Redirect

OnTip home pagina
Inschrijfform.php
Lijst_inschrijf_kort.php
Toernooi_all.php

www.ontip.nl/vereniging of www.ontip.nl/vereniging/index.html
www.ontip.nl/vereniging/inschrijf_form.html?toernooi=toernooi_naam
www.ontip.nl/vereniging/lijst_inschrijf_kort.html?toernooi=toernooi_naam
www.ontip.nl/vereniging/toernooi_all.html

De link naar de overzichtspagina met alle OnTip toernooi formulieren : www.ontip.nl/toernooi_ontip.html

2. Het principe
Het bijzondere aan dit formulier is dat je veel
eenvoudig kan aanpassen naar eigen wens.
Met betrekking tot ‘toernooi naam, datum,
aanvangtijd, kosten, speel locatie, type
toernooi, etc. etc. Of m.b.t. scherm layout
als achtergrondkleur of afbeeldingen.
Deze zogenaamde configuratie items zijn per
toernooi opgeslagen in een database (soort
tabel). Bij opstarten van het formulier
worden deze gegevens ingepast in het ‘casco’
formulier. Aanpassen van de gegevens

gebeurt niet in het formulier maar in de
database. Nadat het programma is opgeleverd
aan de vereniging kan de vereniging zelf
toernooien in het programma aanmaken.
N.B.
In deze handleiding worden de gegevens van
diverse toernooien door elkaar gebruikt. Het
kan zijn dat hiervoor soms nog gebruik
gemaakt wordt van oude schermen waarin
niet alle mogelijkheden zijn meegenomen.
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3. Waar te beginnen …?
De start is de OnTip home pagina. Het aanpassen van de toernooi gegevens, aanmaken van lijsten
e.d. gebeurt via de OnTip home pagina. Het internet adres (zgn. url) hiervan wordt door Erik
Hendrikx verstrekt bij het opvoeren van een vereniging in het systeem.
Via de OnTip home pagina is het mogelijk om :
-

Toernooi toe te voegen
Toernooi te verwijderen
Deelnemers lijst te tonen, printen en/of kopiëren
Uitgebreide lijst van inschrijvingen te tonen, printen en/of kopiëren
Zelf lijsten samen te stellen
Toernooi schema’s te maken, printen
Inschrijvingen te muteren
Configuratie items aanpassen
Opvragen wachtwoord user
Wijzigen wachtwoord user
Toevoegen toernooi als afspraak aan outlook agenda
etc

Voor het aanmaken van een toernooi(formulier) in OnTip is een gebruikerscode en wachtwoord
nodig.
Deze worden bij het opleveren van OnTip aan een vereniging verstrekt. Bij de eerste keer aanloggen
kan je gevraagd worden het wachtwoord te wijzigen. Dit gaat in drie stappen :

1. Invoer initiële wachtwoord en het nieuwe wachtwoord (2x ivm mogelijke typefouten)
OnTip stuurt vervolgens een email bericht naar het adres dat bij de aanlogcode hoort.
2. In het email bericht staat een link. Als hierop geklikt wordt, wordt het wachtwoord
gewijzigd.

Het activeren van het nieuwe wachtwoord via de email link moet binnen een half uur na het
versturen van het email bericht gebeuren.
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3.1

OnTip home pagina
Voordat de homepage geopend wordt, moet je eerst aanloggen (zie 3.2.1).

3.1.1

OnTip home pagina (Tabblad Uitleg)

De diverse menu opties zijn gegroepeerd naar thema in een apart tabblad. Afhankelijk van
de instelling van een toernooi kunnen er menu-opties bijkomen of verdwijnen. Het tabblad
Meldingen is alleen zichtbaar als er berichten zijn.
Standaard wordt het eerstvolgende toernooi geladen.
Rechtsboven op het tabblad Start vind je een kleurpalet. Door te klikken op een van de
kleuren, wijzigt de achtergrondkleur van de tabbladen.

Rechts naast de toernooi naam staat op de Homepage een scheef vak dat aangeeft of een toernooi openstaat
voor inschrijving.
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Als een toernooi niet zichtbaar is op de kalender is dit ook te zien op de beheer pagina. De achtergrond van het
vak waar het toernooi staat is dan grijs ipv geel.
Zichtbaar

Voor aanpassing zie 3.9

Onzichtbaar

Uitleg in te vullen waarden
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3.1.2

Link naar pagina’s via plaatjes
Aan de rechterbovenkant van de pagina zie je een aantal plaatjes. Dit zijn links naar andere
pagina’s


Logo vereniging (naar eigen website)



Login (zie 3.2.1) ……………………………………………………………………………….



Toernooi toevoegen (zie 3.2)…………………………………………………………



Naar aangemaakt QR code inschrijf formulier (zie 12.4) ………….



Naar aangemaakte PDF flyer (zie Hfdst 12)………………………………….



Inschrijf formulier (zie 8.) ………………………………………………………….



Inschrijf formulier met voor selectie eigen leden ……………………….



Toernooi configuratie (zie 3.3) …………………………………………………….



Aanpassen inschrijvingen (zie 9.1) …………………………………………….



Verkorte lijst (zie 10.1) …………………………………………………………….



Image Gallery (zie 3.13 - 3.21 )……………………………………………………….



IDEAL (zie 7)…………………………………………………………………………………….



Toernooi toevoegen aan Outlook kalender ………………………………..



Statistieken van eerder gespeelde toernooien (zie 17) ……………….



Contact met beheerder (start mail formulier)……………………………….



Toernooi verwijderen (zie 3.27)……………………………………………………..



Programma wijzigingen …………………………………………………………………..



Alle OnTip Nieuwsbrieven………………………………………………………………..



IDEAL flyer(zie 7.1)…………… ……………………………………………………………



Handleiding (dit document) ……………………………………………………………

Voor de veel gebruikte functies bestaan dus twee manier om daar te komen :Via het tekst
menu of via de plaatjes balk.
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3.1.3

OnTip home pagina – Tabblad ‘Start’

Het tabblad ’Start’ bevat de meest gebruikte functies.

3.1.4

OnTip home pagina – Tabblad ‘Inschrijvingen’
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3.1.5

3.1.6

OnTip home pagina – Tabblad ‘Formulieren’

OnTip home pagina – Tabblad ‘Bevestigingen en reserve
inschrijvingen’
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3.1.7

OnTip home pagina – Tabblad ‘Lijsten’

3.1.8

OnTip home pagina – Tabblad ‘Export en Import’
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3.1.9

OnTip home pagina – Tabblad ‘Meldingen’
Alleen aanwezig als er meldingen zijn.

Alleen zichtbaar als er iets te melden is.

3.1.10 OnTip home pagina – Tabblad ‘OnTip SMS’

Alleen zichtbaar als SMS dienst geactiveerd is.
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3.1.11 OnTip home pagina – Tabblad ‘QRC en PDF’

Als er een PDF of een QRC is aangemaakt, verschijnt de link hiernaar onder de keuze optie.

3.1.12 OnTip home pagina – Tabblad ‘IDEAL’

Alleen zichtbaar als IDEAL betalingen is aangezet
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3.1.13 OnTip home pagina – Tabblad ‘Overig’

3.1.14 OnTip home pagina – Tabblad ‘Algemeen’
Deze pagina is puur informatief.
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3.2

Toevoegen toernooi (formulier)

3.2.1

Aanloggen

Via de OnTip home pagina scherm kom je in de beheer programma’s. Klik hier op het plaatje
rechtsboven ( + ) voor Toevoegen toernooiformulier of vanuit het Tabblad Formulier of Tabblad
‘Start’ en dan Aanmaak formulier.

Voordat je verder kan gaan dien je je eerst aan te melden met een naam en een wachtwoord.
User en wachtwoord worden bij aanmaak van een vereniging in het systeem aangemaakt door Erik
Hendrikx.

3.2.2

Licentie verlopen

Indien uw licentie termijn is verstreken kunt u niet langer aanloggen en krijgt u dit scherm te zien .

U kunt dit oplossen door de jaarlijkse vergoeding te betalen (zie 20.1)
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3.2.3

Rechten

Aan een gebruiker kunnen bepaalde rechten worden toegekend :
I
C

: toegang tot inschrijvingen (beheer inschrijvingen, uitgebreide lijst en email lijst spelers)
: toegang tot configuratie (beheer configuratie, toevoegen en verwijderen toernooien,
uploaden plaatjes)
W : toegang tot inschrijvingen en een beperkt aantal toernooi instellingen
A : alles
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3.2.4

Invoer gegevens voor een nieuw toernooi (formulier)

Voor het toevoegen van een toernooiformulier moet je rechten hebben voor het beheer van de
configuratie of alle rechten. Onder Tabblad ‘Formulier’ op de OnTip homepagina vind je de functie
voor het toevoegen van een formulier.
In het onderstaande scherm dient de naam en datum van het nieuwe toernooi ingevuld worden.

Gebruik een korte duidelijke naam. Later kan je in de configuratie (Tab Formulier, keuze Aanpassen
formulier) de uitgebreide naam van het toernooi aanpassen. Deze lange naam wordt afgebeeld op
het scherm en de lijsten. Gebruik bij voorkeur geen jaartal in de naam. Je kan een aangemaakt
formulier het volgende jaar dan weer gebruiken door alleen de toernooi datum aan te passen ( +
datum begin- en einde inschrijving).
Gebruik geen vreemde tekens in de naam, omdat dat problemen kan opleveren met de selectie en
het verwijderen van het toernooi. Bij het toch gebruiken van een vreemd teken (bijv ‘/’) krijg je
een foutmelding. Eventuele spaties worden automatisch vervangen door underscores (_).
Voor het email adres organisatie dient het adres te worden ingevuld, die dient als verzender van
de emails. Deze wordt standaard ingevuld met de waarde uit het systeem.
OnTip is uitgegroeid tot een systeem met tientallen programma’s en een forse database. Voordat
nieuwe functies worden opgeleverd wordt alles goed getest. Maar dat is geen garantie dat er niet
iets fout kan gaan. Voor de gevolgen die dat kan hebben voor de organisatie van een toernooi, kan
de programmeur niet (financieel) verantwoordelijk gesteld worden. Om dit duidelijk te maken dient
u akkoord te gaan met de voorwaarden van OnTip door een vinkje te zetten in het vakje onderaan.
Hierbij staat ook een link naar die voorwaarde.
Door te klikken op het woord ’uitleg’ ‘Voer hier de gegevens voor een nieuw toernooi in’ krijg je
een uitgebreide uitleg van dit scherm.
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Voor het invoeren van de datum het toernooi bestaan 2 mogelijkheden :
1. Via de selectielijsten voor dag, maand en jaar
2. Via de kalender

Voorbeeld :
Als je in bovenstaande kalender klikt op de 17, zal als toernooi datum worden
ingevuld : 17 juni 2016 (2016-06-17).
Met klik op ‘Terug’ ga je naar Mei 2016. Met ‘Verder’ naar Juli 2016.
Na invullen van de datum zal achter de datum de dag van de week getoond worden als hulp.
P.S
Het is niet mogelijk te bladeren naar een maand die in het verleden ligt. Het is ook niet mogelijk
een toernooi met een datum in het verleden toe te voegen.

3.2.5

Kopiëren bestaand toernooi

Een andere manier is het gebruiken van een al bestaand toernooiformulier voor het aanmaken van
een nieuw toernooi. Selecteer , bij aanmaken van een nieuw toernooi, de naam van dit bestaande
toernooi uit de lijst. Er wordt dan een exacte kopie gemaakt van het geselecteerde toernooi. Alleen
wordt er een nieuwe naam en datum gebruikt en worden de gegevens voor begin- en einddatum
aangepast. Het kan zijn dat het oude toernooi nog niet alle nieuwe functies bevat. Open daarom na
aanmaak van het nieuwe formulier het nieuwe formulier via Tab Formulieren, keuze Aanpassen
formulier en klik onder de Tab ‘Formulier’ op de knop Wijzigingen bevestigen. Hiermee worden
gewijzigde of nieuwe instellingen opgeslagen.
Na toevoegen van het toernooi wordt een mail verstuurd naar het opgegeven email adres.
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3.2.6

Kopiëren bestaand toernooi (via alternatief bronbestand)

Een andere manier is het gebruiken van een ander bronbestand voor het aanmaken van een nieuw
toernooi. Indien deze bronbestanden bestaan zie je in de lijst achter ‘Selecteer bron’ één of meer
bestanden staan in blauw afgedrukt :

Selecteer , bij aanmaken van een nieuw toernooi, de naam van dit bestand uit de lijst. Er wordt dan
een exacte kopie gemaakt van het geselecteerde toernooi. Alleen wordt er een nieuwe naam en
datum gebruikt en worden de gegevens voor begin- en einddatum aangepast. Het kan zijn dat het
oude toernooi nog niet alle nieuwe functies bevat. Open daarom na aanmaak van het nieuwe
formulier het nieuwe formulier via Tab Formulieren, keuze Aanpassen formulier en klik onder de
Tab ‘Formulier’ op de knop Wijzigingen bevestigen. Hiermee worden gewijzigde of nieuwe
instellingen opgeslagen.
Voor het aanmaken van alternatieve bronbestanden zie 3.28.

3.2.7

Recycle bestaand toernooi

Als een formulier voor een toernooi eenmaal is aangemaakt kan het eenvoudiger herbruikt worden
als het toernooi de volgende maand of jaar weer gespeeld wordt. Op het scherm voor toevoegen
van een toernooi staat een link naar het scherm voor het herbruiken (recylcen) van een bestaand
formulier.
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3.3

Aanpassen toernooi configuratie (beheer toernooi)

Klik in de OnTip homepagina op het Tabblad ‘Formulier’ of Tabblad ‘Start’ en kies voor ‘Aanpassen
formulier’. Of via het gereedschap icon in de plaatjes balk.
De configuratie items zijn verdeeld over 2 tabbladen : ‘Toernooi’ en ‘Formulier’. Ook is er een tab
blad ‘Uitleg’. Door op de tip van het tabblad te klikken zal deze geopend worden.
Op het Tabblad ‘Inschrijf formulier” kan je ziet wat voor effect aanpassingen hebben. Bij opstarten
van de pagina zal altijd ‘Uitleg’ geopend worden. Het vierde tab blad ‘Algemeen’ bevat generieke
zaken die voor alle toernooien gelden (zie hiervoor Hfdst 4).

Algemene pagina
Linksboven onder de rode lijn vind je een link om terug te keren naar de Homepage. Aan de
rechterkant een viertal andere links :
- Aanmaak PDF flyer
- Aanmaak QR code voor link naar inschrijfformulier (zie 12.4.2)
- Aanmaak QR code voor link deelnemerslijst
- Aanmaak QR code voor maken van een Afspraak in je smarthone agenda om je te herinneren
aan het toernooi
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3.4

Diverse Tabs

Door te klikken op het icoontje met het gereedschap (zie hierboven) kom je in het scherm om de
toernooi instellingen te wijzigen.

(Tab Formulier)

(Tab Toernooi)
Op het tabblad ‘Uitleg’ staat ook aangegeven welk item op welk tabblad staat.. Via de Tab ‘Start’
kan een ander toernooi geselecteerd worden.
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3.5

Voorbeeld inschrijf formulier in beheer pagina

Via de Tab ‘Inschrijf formulier’ kan je zien hoe het inschrijf formulier eruit ziet. Hierbij
kan je kiezen uit de 2 mogelijke formaten.

3.5.1

Normale weergave

(Tab Inschrijf formulier , normale weergave)
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3.5.2

Smalle weergave integratie website of mobiel device

(Tab Inschrijf formulier , smalle (tablet, mobiel) weergave)

3.6

Aanpassen gegevens vereniging

Het derde tabblad van het Beheer programma is de Tab Algemeen. Hierop staan de
verenigingsgegevens
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3.7

Help functie

Sommige items hebben een help functie.
Achter de naam staat dan Als je
hier
op klikt krijg je wat meer
informatie.

Via Sluit deze tip kan het help schermpje gesloten worden.

3.8

Items in inschrijfformulier

De inhoud van de aangegeven items worden ergens in het Inschrijfformulier ingevuld.
Voorbeeld 1 :

toernooi_voluit

achtergrond_kleur

datum *)

vereniging

*) De dag van de week hoeft niet te worden opgegeven, die wordt door het programma zelf berekend.
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Voorbeeld 2 :

Aanvang

Meld_tijd

prijzen

toegang

extra_koptekst

kosten

toernooi_voluit

In het configuratie scherm zijn veel van waarden van deze items aan te passen. Voor sommige items
moet je een keuze maken uit een aantal mogelijkheden (Bijv Ja/Nee) en voor andere kan je een
vrije tekst invullen of zelfs leeg laten.

3.9

Uitleg in te vullen waarden

Aantal_reserves
Achtergrond kleur invulvelden
Achtergrond kleur knoppen
Adres

OnTip Map locatie

Afbeelding, positie en grootte

Indien je hier een aantal invult kunnen dit aantal reserves nog
inschrijven bovenop het aantal Max aantal spelers.
Dit is de kleur van de velden waar je de gegevens invult (Naam,
Vereniging, etc). Via een selectie kan je een andere kleur kiezen
De kleur van de knoppen ’Verzenden’ en Herstellen’’
Adres gegevens speel locatie. Verschijnt onder de afbeelding op
het inschrijf formulier en onderaan de bevestigingsmail.
Het bestaat uit maximaal 6 items gescheiden door een ; (punt
komma). Iedere ; zorgt voor een nieuwe regel.
Hier kan worden aangegeven op welke locatie het toernooi
gevonden kan worden op de OnTip landkaart (via OnTip toernooi
kalender)
Hier komt een verwijzing te staan naar de plaats waar de
afbeelding gevonden kan worden.
Via een link naar de Image Gallery kan er gekozen worden uit
afbeeldingen. Men kan zelf plaatjes toevoegen aan de Image
Gallery.
Deze kan ook leeg gelaten worden.
Bij de grootte geef je de grootte van de afbeelding aan in pixels.
De positie van de afbeelding t.b.v de tekst worden gekozen (links
of rechts).

Bevestigen via SMS (Ja/Nee)

Bankrekening invullen (Ja/Nee)

Indien waarde = ‘Ja’ kan de deelnemer vragen om een bevestiging
van de inschrijving via SMS naar een aangegeven telefoon nummer
(zie 3.18 en 8.9 ).
Indien waarde = ‘Ja’ dient een bankrekening te worden ingevuld.
In combinatie met uitgestelde_bevestiging
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Begin_inschrijving *)

Bestemd_voor

Boulemaatje gezocht zichtbaar Ja/Nee

Datum
Eind datum

Einde_inschrijving

Email_cc

Email_organisatie

Vooral bedoelt voor de index pagina met actieve toernooien (zie
Hfdstk 16). Alleen toernooien met een begin_inschrijving datum
die in het verleden ligt, verschijnen op deze pagina.
Bij toevoegen van een nieuw toernooi is de waarde hiervan gelijk
aan de datum van de huidige dag.
In de configuratie kan zelfs een tijdstip (uur:minuten) worden
opgegeven. Pas als dit tijdstip voorbij is, kan op het toernooi
worden ingeschreven.
<naam vereniging>
Hiermee kan de inschrijving voor een toernooi uitgesloten of juist
beperkt worden voor een vereniging. Indien de inschrijving
bestemd is voor één vereniging en deze vereniging is ingevuld, dan
wordt deze naam automatisch overgenomen in het
inschrijfformulier en kan niet aangepast worden.
De mogelijkheid om je op te geven als boulemaatje/reserve kan
hiermee worden getoond (Ja) of verborgen (Nee).Zie ook Hfdst
9.4).
Datum toernooi. Via selecties worden dag, maand en jaar gekozen
Meerdaags Toernooi keuze : Ja / Cyclus / Nee
Eind datum meerdaags toernooi. Zichtbaar als meerdaags toernooi
is geselecteerd bij Datum. Via selecties worden dag, maand en jaar
gekozen
Na deze datum-tijd kan niet meer worden ingeschreven.
Bij toevoegen van een nieuw toernooi is de waarde hiervan gelijk
aan de datum van het toernooi.
Email waar de inschrijving ook naar gestuurd kan worden.
Standaard wordt de inschrijving verstuurd naar E mail_organisatie
Email_cc kan meerdere email adressen bevatten, gescheiden door
een komma en mag niet gelijk zijn aan email_organisatie.
Email adres dat gebruikt wordt als verzender van de emails.

Extra_koptekst

Tekst op het inschrijfformulier achter de toernooi naam. Mag leeg
blijven. Het vinkje bij ‘ Nieuwe regel’ zorgt ervoor dat de tekst op
een nieuwe regel gezet wordt.
Indien de tekst te lang is of deze tekst vraagt extra aandacht, dan
kan deze als lichtkrant (lopend tekst van rechts naar links) getoond
worden via vinkje bij ‘ Lichtkrant’ . (zie ook 3.19)

Extra_invulveld

Mogelijkheid om een eigen invulveld toe te voegen. Ook kan
worden aangegeven of dit een verplicht veld is en of het wordt
afgebeeld op de deelnemerslijst. Zie 8.15.

Extra_vraag

Mogelijkheid om een eigen vraag met antwoordmogelijkheden toe
te voegen. Ook kan worden aangegeven of dit wordt afgebeeld op
de deelnemerslijst. Zie 3.23. Als deze wordt gebruikt, is het ook
een verplicht in te vullen veld voor de inschrijver.
Hier kan een font-family worden ingevuld die gebruikt wordt voor
de kop van het inschrijf formulier en de verkorte lijst. Hierbij kan
een selectie gemaakt worden uit een tiental fonts.

Font_koptekst

Voorbeelden :
Dit is een tekst in ‘ Comic Sans’
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Dit is een tekst in ‘ Copperplacte Gothic Bold’
Dit is een tekst in ‘ Broadway’
Dit is een tekst in ‘Courier New’
Als er niets staat wordt ‘ Verdana’ gebruikt.
N.B. Niet alle fonts worden door alle browsers ondersteund.
IDEAL betaling (Ja/Nee)

Klok_zichtbaar (Ja/Nee)
Kosten_team

Lijst_zichtbaar (Ja/Nee)

Link naar website zichtbaar (Ja/Nee)

Logo bestand alternatief

Logo_zichtbaar (Ja/Nee)

Indien waarde Ja, wordt kan er via IDEAL betaald worden.
Hiervoor moet men van te voren nog wel het een en ander regelen
(zie Hfdst 7). Hier kan men ook aangegeven hoeveel er als opslag
gerekend wordt in het geval van een IDEAL betaling.
Indien ingevuld met waarde J, wordt rechtsonder op het inschrijf
formulier een actuele klok getoond.
Hierin dienen de kosten per inschrijving of per persoon te worden
ingevuld. Via een keuze kan worden bepaald of dit de kosten per
persoon of per team zijn. Aan het einde van de regel kan middels
een vinkje worden aangegeven of de waarde in het veld moet
worden voorafgegaan door een € teken. Met een ingevuld bedrag
en het vinkje, komt op het inschrijfformulier en op de
overzichtspagina te staan :
Kosten € xxx per inschrijving / per persoon
Anders wordt de waarde uit het veld overgenomen. Dit is gedaan
voor afwijkende waarden, zoals bijvoorbeeld ‘geen kosten
verschuldigd’.
Indien ingevuld met waarde ‘Nee’, is het voor deelnemers niet
mogelijk de deelnemers lijst te bekijken. Standaard staat deze
waarde op ‘J’
Indien ingevuld met waarde ‘Ja’ wordt in het inschrijfformulier
een link getoond naar de website. In het geval het formulier
geïntegreerd is in de website kan dit wellicht niet wenselijk zijn
omdat dan misschien de website binnen een opnieuw geopend
wordt en het er onoverzichtelijk uit gaat zien.
Standaard wordt voor het logo op het formulier het bestand
genomen dat vermeld staat in de Tab Algemeen van het
beheerprogramma.
Nu bestaat ook de mogelijkheid voor een formulier een ander logo
bestand te gebruiken. Deze afbeeldingspositie kan het beste
gebruikt worden in het geval van de versmalde weergave van het
formulier (zie 6.1)
Indien ingevuld met waarde Ja, wordt in het inschrijfformulier het
logo van de vereniging getoond. Bij integratie van het formulier in
een website is het mogelijk dit uit te schakelen ivm de breedte van
het formulier.

Licentie verplicht (Ja/Nee)

Indien waarde = ‘Ja’ wordt er per persoon een invul veld voor het
licentienr getoond. Het invullen van een waarde is dan verplicht.

Maximum aantal inschrijvingen

Bij overschrijding van dit aantal inschrijvingen kan er niet meer
worden ingeschreven. Een doublet en triplet worden als 1
meegeteld. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van reserve
inschrijvingen (zie Aantal_reserves).
Naast de meldtijd kan ook worden aangegeven of het betreft
‘melden voor xxxx’ of melden vanaf xxxx’. Standaard is vanaf.

Meld_tijd
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Minimum aantal inschrijvingen
Soort inschrijving & Inschrijf methode

Hierin staat het minimum aantal inschrijvingen dat nodig is om het
toernooi door te laten gaan (zie 3.10)
Bepaalt voor hoeveel personen er per keer ingeschreven kan
worden
tête-a- tête, doublette, triplette, 4x4, kwintette, 6=sextette.
Daarnaast kan aangegeven worden of er individueel of als vast
team wordt ingeschreven. In het geval van individuele inschrijving
wordt bij aanvang van het toernooi worden de teams dan middels
loting vastgesteld

Stuur SMS bij laatste inschrijvingen

Indien het toernooi bijna vol is kan worden aangegeven dat de
laatste inschrijvingen ook via SMS gemeld worden aan de
organisatie. (zie 9.6).

Toernooi gaat door (Ja/ Nee)

Indien het toernooi niet doorgaat, kan dat hier worden aangegeven
met daarbij de reden. (zie 8.18).

Toernooi selectie zichtbaar (Ja/ Nee)

Indien er meerdere toernooien open staan voor inschrijving is het
via een selectielijst bovenin het fomulier, mogelijk snel naar een
ander formulier te ‘springen’. Met deze instelling kan dit uitgezet
worden. (zie 8.10).
Indien je niet wilt dat een toernooi zichtbaar is op de kalender,
kan je deze waarde op Nee zetten. Je kan dan evt wat instellingen
testen zonder er bang voor te zijn dat er deelnemers op kunnen
inschrijven. Je kan het formulier dan alleen openen vanuit
beheerpagina.
Er zijn een aantal mogelijkheden:
Zichtbaar op alle kalenders
Zichtbaar op NJBB / De Regio kalender
Zichtbaar op alleen vereniging kalender
Op geen enkele kalender zichtbaar

Toernooi zichtbaar op kalender (Ja/Nee)

Vereniging selectie zichtbaar op
formulier (Ja/Nee)

Volledige toernooi naam

Uitgestelde bevestiging (Ja/Nee)

Voucher code

Wedstrijd systeem

Indien dit de waarde Ja heeft, kunt u gebruik maken van een
selectie box voor het selecteren van de NJBB vereniging naam.
Daarnaast is het ook altijd mogelijk de naam zelf te typen. (zie
8.5)
Dit is de naam van het toernooi die getoond wordt op het formulier
en in de mail. Hierin kan gebruik gemaakt worden van vreemde
tekens (é , á , etc). Deze dienen m.b.v. een afwijkende
schrijfwijze in de naam te worden gezet (getal voorafgegaan door
&#). Onder de info tip vind je een tabel met een aantal mogelijke
waarden
Indien waarde = ‘Ja’ wordt bij inschrijving een voorlopige
bevestiging gestuurd.
Eventueel in combinatie met bankrekening_invullen_jn.
Indien waarde= ‘Ja’ kan eeen keuze woprden gemaakt voor
Ingaand of Uitgaand. Bij ingaand wordt een invulveld getoond om
een voucher code in te voeren (zie 3.29). Bij Uitgaand krijgt de
deelenemer een Voucher code bij bevestiging.
Hier kan een selectie gemaakt worden t.b.v het gebruikte
wedstrijd systeem (voorgeloot, super mêlée,etc)
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3.10

Minimum aantal inschrijvingen

In de configuratie kan het minimum aantal inschrijvingen worden aangegeven. Op het inschrijf
formulier wordt, totdat dit aantal is bereikt, de tekst getoond :

Indien besloten wordt dat het toernooi door het niet bereiken van deze limiet, wordt afgeblazen,
kan dit in de configuratie (Tab Formulier) worden aangegeven (zie 8.18).
Het minimum aantal inschrijvingen, indien groter dan 0, wordt ook vermeld op de bevestigingsmail,
de inschrijflijst, de overzichtspagina voor alle verenigingstoernooien en op het overzicht voor alle
OnTip toernooien.
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3.11

Aanpassen achtergrond kleur

In het configuratie scherm staat bij de regel voor Achtergrond kleur een blokje met ‘Voorbeeld
tekst gebruikt in formulier’. De kleuren hiervan zijn gelijk aan het inschrijfformulier
(achtergrondkleur en tekstkleur). Het aanpassen van de achtergrond kleur van het inschrijfformulier
kan door een kleurcode in het invul veld in te vullen of te kiezen uit de kleurenlijst

Klik op het driehoekje rechts naar de keuzelijst en de kleurenlijst ontvouwt zich

In de kleurenlijst is de kleur van de tekst gelijk aan de kleur van de tekst zoals die ook in het
inschrijf formulier zal zijn.
Klik op de kleur van je keuze. De kleurcode in het invulveld zal veranderen en dit veld krijgt als
achtergrondkleur de gekozen kleur. Na klikken op bevestigen zal de (achtergrond + tekst)kleur van
het inschrijfformulier aangepast zijn.
P.S.
Kleuren die nog niet in het pallet staan, kunnen worden doorgegeven aan de auteur.

3.12

Aanpassen andere kleuren

Naast de achtergrondkleur kan ook aangepast worden :
- Tekstkleur
- Link kleur (naar website en deelnemerslijst)
- Kleur koptekst (+ border)
- Achtergrondkleur knoppen ( Verzenden en Herstellen)
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3.13

Aanpassen afbeelding

Het inschrijfformulier kan voorzien worden van een afbeelding die past bij de sfeer of het thema
van het toernooi.
De plaatjes kunnen geselecteerd worden vanuit de zgn. OnTip Image Gallery. De link hiervoor staat
in de ‘configuratie beheer’ pagina achter het invulvak voor de afbeelding of via de link op de OnTip
home pagina.

Selecteer het plaatje van je keuze en klik op ‘Keuze bevestigen’. De naam van het bestand zal
worden opgenomen in de configuratie.
Door te klikken op een plaatje wordt deze op ware grootte geopend in een popup venster.
De OnTip Image Gallery kan worden voorzien van eigen plaatjes via de ‘upload’ functie (zie 3.20).

3.14

Geen afbeelding gebruiken

Door het vakje met de tekst ‘ik wil geen plaatje gebruiken’ te selecteren, kan je ervoor kiezen geen
plaatje te gebruiken.
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3.15

Aanpassen positie afbeelding (links / rechts)

De positie van de afbeelding op het formulier t.o.v. de invul tabel kan aangepast worden in het
configuratie scherm :

Deze instelling kan niet gebruikt worden bij een versmalde weergave van het formulier (zie 6.1)

3.16

Aanpassen grootte afbeelding

Als een afbeelding geselecteerd is vanuit de Gallery wordt in eerste instantie één standaard waarde
(200 px) voor de grootte ingevuld. Zodra in het configuratie scherm na de selectie voor de eerste
keer op ‘Wijzigen bevestigen’ wordt gedrukt wordt de grootte van de afbeelding opgegeven met
een breedte en een hoogte waarde in de juiste verhouding waarbij de breedte gelijk is aan de
standaard waarde. Als je de afbeelding te groot of te klein vindt kan je m.b.v. deze waarden de
grootte van de afbeelding aanpassen.

35

3.17

Gebruik alternatief logo

Op de plek waar het logo staat, kan ook een andere afbeelding gezet worden. Dit geldt o.a voor de
smalle weergave (zie 6.1). In de configuratie kan dan een afbeelding geselecteerd worden bij

Op dezelfde regel staat ook

Je kan hiermee de grootte van het alternatieve bestand aanpassen en/of aangeven dat het logo al
of niet zichtbaar moet zijn. Deze grootte is dus niet van toepassing als je het standaard logo
gebruikt. Deze staat gedefinieerd onder de Tab Algemeen. Hierbij staat ook een grootte
aangegeven. (zie 3.6-12.5).
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3.18

Bevestiging via SMS

De deelneme r kan bij het invullen van het inschrijf formulier aanvinken dat hij/zij een SMS bevestiging
wenst te ontvangen. De kosten voor de verzending van een SMS bericht worden verhaald op de
organiserende vereniging.
Het SMS bericht is :

Je koopt vooraf een bundel SMS berichten. Zie voor Aanvraag SMS bundel
Hfdt 18..
OnTip logt de verzending van de SMS bevestiging in het systeem t.b.v.de
financiële afhandeling en verantwoording naar de organiserende
vereniging.
De SMS verzending kan ook worden gebruikt bij
-

Toernooi informatie
Definitieve bevestiging of afwijzing
Reserve omzetten naar inschrijving
Melding van toernooi gaat niet door

In de configuratie onder Tab Algemeen kan worden bekeken wat het resterende SMS saldo is

Indien de voorraad sms berichten in de bundel op is, kunnen er geen sms berichten meer worden
verstuurd.

37

3.19

Lichtkrant

Een lichtkrant (in het Engels ook wel tickertape) is een stuk tekst die van rechts naar links over het
scherm loopt en steeds weer terugkomt. Erg handig voor informatie die wat extra aandacht
behoeft.
De extra koptekst die via het beheerscherm kan worden opgegeven kan als een lichtkrant worden
getoond. Deze komt dan bovenaan de pagina net onder de toernooi naam.

Deze instelling kan niet gebruikt worden bij een versmalde weergave van het formulier (zie 6.1)

3.20

Uploaden eigen afbeeldingen

Door op de knop
‘Zoek naar plaatjes
bestand’
te
klikken, wordt de
Windows Verkenner
geopend en kan een bestand op de PC geselecteerd worden.
Na selectie (er is een bestandsnaam ingevuld) dient op de knop ‘Upload bestand’ geklikt worden.
Na enige ogenblikken komt het Gallery scherm in beeld om aan te geven dat de upload gelukt is.
Het plaatje staat er nu tussen.
Hierna kan de afbeelding worden geselecteerd.

38

3.21

Verwijderen afbeeldingen

Onderaan de Image Gallery worden de plaatjes nogmaals getoond. Hier kunnen één of meer plaatjes
geselecteerd worden om te verwijderen .

Vink het plaatje of meerdere plaatjes die je wilt verwijderen en klik op ‘Verwijderen uitvoeren’.
Het plaatje dat in gebruik is, kan niet worden verwijderd. Deze is dan ook met een lichtgele
achtergrondkleur gemarkeerd en onder de afbeelding staat de tekst ’In gebruik’.

3.22

Wijzigingen configuratie opslaan

Nadat de wijzigingen in de configuratie zijn aangebracht dient op de knop ‘wijzigingen bevestigen’
gedrukt te worden. De wijzigingen zijn hierna direct zichtbaar in het inschrijfformulier.
Rechtsboven in dit scherm kan het inschrijfformulier geopend worden.
Het is aan te beleven een ‘test toernooi’ aan te maken om hiermee wat te spelen, zodat je ziet wat
het effect is van bepaalde instellingen.
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3.23

Extra vraag op Inschrijfformulier

Indien gewenst kan het inschrijfformulier voorzien worden van een eigen keuze vraag. Voorbeeld
Kom je ?
Mogelijke antwoorden :

- alleen boulen
- boulen en eten
- alleen eten

Hiervoor moet in het configuratie scherm de volgende regel worden ingevuld

Voor het bovenstaande voorbeeld moet ingevuld worden :

De verschillende onderdelen worden gescheiden met een punt-komma.
De eerste is de vraag. Er kunnen maximaal 5 keuzes worden opgenomen.
Voorbeeld in
inschrijf
formulier

N.B.
Er kan maar 1 extra keuze vraag worden opgenomen.
Indien je achter een van de antwoord opties een * zety zal deze standaard staan ingevuld.
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Achteraan de regel staat nog de volgende keuze optie :

Indien Ja wordt gekozen verschijnt de keuze vraag ook op de deelnemerslijst, waarbij de kop van de
kolom gelijk is aan de gestelde vraag en bij de inschrijving het antwoord staat :

Als er een extra vraag is opgevoerd, zal ook gecontroleerd worden of er iets is ingevuld. Indien er
niets is ingevuld zal dit als fout boodschap worden getoond. Het antwoord op de vraag wordt ook
getoond op de lijsten.
Door in het beheerscherm het invulveld leeg te houden, zal dit inactief gemaakt worden.
Extra vraag en Extra invulveld kunnen samen in een formulier gebruikt worden.

3.24

Selectie datum bij meerdaagse toernooien of cyclus

Je kan voor een meerdaagse toernooi en de cyclus bij inschrijven aangeven op welke dagen
je wel of niet mee speelt. Standaard staat alles aangevinkt.

Dit wordt ook afgedrukt op de bevestigingsmail (niet in de SMS !)
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3.25

Extra vrij invulveld op Inschrijfformulier

Indien gewenst kan het inschrijfformulier voorzien worden van een invulveld naar eigen keuze .
Voorbeeld:

Hiervoor moet in het configuratie scherm onder Tab formulier de volgende regel worden ingevuld

Vooraan staat de omschrijving van het in te vullen veld.

Rechts staat twee keuze optie :
1. Om aan te geven of dit een verplicht in te vullen veld is.
2. Om aan te geven of deze informatie op de deelnemerslijst getoond moet worden

Indien de waarde Verplicht=Ja is zal als de deelnemer bij het inschrijven niets invult, een
foutmelding volgen met het verzoek dit alsnog in te vullen.
Indien Tonen op deelnemerslijst = Ja, zal de ingevulde informatie op de deelnemerslijst getoond
worden waarbij de omschrijving van het veld in de kop van de kolom gezet wordt en de ingevuld
waarde bij de inschrijving :

Door in het beheerscherm het invulveld leeg te houden, zal dit inactief gemaakt worden.
Extra vraag en Extra invulveld kunnen samen in een formulier gebruikt worden.
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3.26

Selectie ander toernooi

In de OnTip homepagina kan onder het Tabblad ‘Selectie toernooi’ een ander toernooi geselecteerd
worden. In de balk boven de Tabbladen staat de naam + datum van het geselecteerde toernooi.
In her beheerscherm bestaat ook een Tab ‘Start’ van waaruit een toernooi geselecteerd kan
worden.

3.27

Verwijderen toernooi

Nadat een toernooi gespeeld is, dient het toernooi verwijderd te worden om vervuiling van het
systeem tegen te gaan. Hiervoor kan de prullenbak aangeklikt te worden of onder Tabblad
‘Formulier’ de functie ‘Verwijderen formulier’ worden gekozen.
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In dit scherm dient het te verwijderen toernooi geselecteerd worden uit een lijst. Hiernaast kan
geselecteerd worden of zowel configuratie+inschrijvingen of alleen inschrijvingen verwijderd dienen
te worden.
In de lijst staan alleen de toernooien die al gespeeld zijn en de toernooien waarvan het aantal
inschrijvingen (nog) gelijk is aan 0.
Na klikken op de knop ‘selecteren’ zal een mail gestuurd worden naar het email adres van de
beheerder. In deze mail staat een link waarmee de verwijdering bevestigd kan worden. Dit moet
gebeuren binnen een half uur nadat de mail verstuurd is.
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3.28

Aanmaak alternatief bronbestand

Een bronbestand is een bestand op het systeem waarin de standaard instellingen van nieuw toe te
voegen toernooien zijn opgeslagen. Het standaard bronbestand (mytoernooi.txt) bevat maar een
beperkt aantal instellingen. Tijdens het toevoegen van een nieuw toernooi worden instellingen
toegevoegd. Met behulp van de functie Aanmaak bronbestand tbv aanmaak nieuw formulier (onder
Tab Formulier) is het mogelijk een nieuw bronbestand aan te maken dat wel alle instellingen bevat.
Het nieuwe bronbestand bevat dan alle instellingen van het geselecteerde toernooi.

Bij het toevoegen van een nieuw toernooi (zie 3.2.6) kan dit aangemaakte bestand geselecteerd
worden.

3.29

Gebruik Voucher code

Een voucher (of waardebon) kan door de inschrijver aan een toernooi ingewisseld worden
waardoor je recht hebt op iets, bijvoorbeeld korting op het inschrijfgeld of korting bij
aanschaf van producten bij een sponsor. De vouchers kunnen dan gesponsord worden
waarmee de vereniging wat geld verdient.
Er zijn 2 soorten vouchers :
1. Ingaand. Voucher code wordt door de deelnemer ingevuld bij
aanmelding voor een toernooi. Het inwisselen van een voucher
gebeurt door het intypen van de code in het OnTip inschrijf formulier. Een code is uniek en
kan maar één keer gebruikt worden.

2. Uitgaand. Bij aanmelding voor een toernooi ontvangt de deelnemer een voucher
code. Deze kan vervolgens bij een sponsor ingewisseld worden. Een code is uniek en
kan maar één keer gebruikt worden. Er kan worden aangegeven of er 1 voucher per
inschrijving wordt uitgekeerd of 1 per persoon van de inschrijving
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Hoe werkt het ?
1. OnTip maakt een lijst aan met 100 unieke voucher codes. Deze zijn gekoppeld aan een
bepaald toernooi.
2. Door de vereniging of een sponsor worden waardebonnen aangemaakt met daarop deze
code. Iedere waardebon heeft een eigen code.
3. Een deelnemer kan deze waardebonnen van een sponsor krijgen.
4. De vereniging ontvangt van de sponsor een bijdrage hiervoor.
5. Bij inschrijving voor het toernooi kan deze code worden ingevuld en gecontroleerd. Een code
kan maar 1x gebruikt worden. Deze wordt ook vermeld op de bevestigingsmail en op de
deelnemerslijst. Hiermee krijgt de deelnemer korting op de inschrijfkosten of kan men
deelnemen aan een actie vermeld op de voucher(?).

Voorbeeld bevestiging Uitgaand (voor meerdere personen een voucher code)
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3.30

Toernooi Cyclus

Een speciaal meerdaags toernooi is de Cyclus. In het beheer programma onder de Tab Toernooi kan
jij bij Datum aangeven dat het een Cyclus betreft. Als je Cyclus aanvinkt en op Enter drukt, zal het
woord Cyclus blauw kleuren , waarmee dit een link wordt naar
een scherm om de datums op te geven.
Het getal tussen [ ] geeft het aantal toernooien
in de cyclus aan.

Er kan via één inschrijf formulier voor de totale cyclus worden ingeschreven.
Op het inschrijf formulier en de inschrijflijst wordt aangegeven dat het gaat om een toernooi uit de
Cyclus. En ook in de bevestigingsmail.

Je kan voor het meerdaagse toernooi en de cyclus bij inschrijven aangeven op welke dagen je wel
of niet mee speelt. Standaard staat alles aangevinkt.
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3.31

Email notificaties

Indien een toernooi is volgeboekt bestaat de mogelijkheid tot het gebruik van email notificaties.
Op het inschrijf formulier staat de volgende tekst:

Via de link kan de deelnemer zich aanmelden voor deze dienst.Zodra er een inschrijving wordt
ingetrokken of verwijderd door de deelnemer worden emails verstuurd naar de degenen die zich
hebben aangemeld voor de notificatie.

3.31.1 Inschakelen email notificatie voor een toernooi
Via de beheer pagina kan je dit inschakelen via Tab Toernooi

Belangrijk om te weten is dat hiervoor het aantal reserves gelijk moet zijn aan 0.

3.31.2 Lijst email notificaties voor een toernooi
Als de dienst is ingeschakeld kan je via de Tab Import en Export op de hoofdpagina een Excel lijst
maken met daarop de gegevens.
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3.31.3 Bevestiging email notificatie voor een toernooi
Van het aanmelden voor deze dienst krijgt de deelnemer een bevestiging.
Zodra er een plek vrijkomt krijgt de deelnemer een dergelijke email.

Het inschrijven via de aangegeven link zorgt ervoor dat na het succesvol inschrijven
niet nogmaals een notificatie wordt verstuurd als er weer een plek vrijkomt.
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4. Algemene configuratie zaken
Het derde tabblad van het beheer configuratie programma bevat algemene instellingen.

Voor items die meer uitleg behoeven, zijn voorzien van een help tekst (icoon i).
De meeste zaken spreken voor zich. Speciaal in dit scherm :
-

Naam en grootte van het gebruikte logo op het inschrijfformulier en in de email berichten.
Aan- of uitzetten van koptekst: Dit heeft betrekking op het scherm met de actieve
toernooien van de vereniging.
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5. Beheer toernooi door wedstrijdcommissie
Voor de wedstrijdcommissie zijn een aantal belangrijke zaken m.b.t het toernooi samen op een
scherm gezet zodat de wedstrijd commissie deze kan aanpassen zonder het gevaar te lopen dat de
andere configuratie onderdelen per ongeluk aangepast worden. Voor leden van de
wedstrijdcommissie kan een eigen gebruiker worden aangemaakt met eigen rechten. Deze rechten
beperken zich tot het inschrijven van deelnemers en het aanpassen van een beperkt aantal zaken en
het maken van een excel export met naam, licentie en verenigingsnaam.
Hiervoor kan in de OnTip homepagina onder Tabblad ‘Overig’ of Tabblad ’Formulieren’ de functie
‘Beperkte functies aanpassen toernooi Wedstrijdcommissie ‘ worden gekozen.

Invul pagina :

De invulvelden bevatten de waarden in de database. Na aanpassen van één of meer van de waarden
en na klikken op ‘Klik hier na invullen’ zullen de wijzingen direct actief zijn.
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6. Integratie in de eigen website
Het formulier wordt normaliter als ‘aparte’ pagina geopend in de web browser. Echter is het ook
mogelijk het formulier te openen als onderdeel van de eigen website in een Iframe. Hieronder staat
de code om dat mogelijk te maken
<iframe

name="iframe"
src="<link naar de pagina van het inschrijf formulier >"
width="100%"
height="1600"
scrolling="no"
align="top"
frameborder="0">
Helaas, uw browser ondersteunt geen inline frames. Daardoor
zal deze optie niet correct werken.
</iframe>

Voorbeeld :

In CMS applicaties zoals bijvoorbeeld Joomla! Kan de wrapper component gebruikt worden voor
integratie van het formulier.
De link naar het inschrijf formulier mag ook de redirect link zijn (zie 1.4).
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6.1

Integratie formulier in frame

Als het standaard formulier te breed is of vervormd worden weergegeven bestaat de mogelijkheid
het formulier versmald weer te geven. Hierbij staan de invulvelden (licentie, naam en vereniging)
niet naast elkaar, maar onder elkaar. Hiervoor moet de volgende link gebruikt worden :
http://www.ontip.nl/vereniging/inschrijf_form_

smal.html?toernooi=toernooinaam

Voorbeeld :
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7. Betalen met IDEAL
De kosten voor een inschrijving m.b.v. het
OnTip inschrijfformulier kunnen via IDEAL
worden voldaan aan de organiserende
vereniging. Dergelijke betalingen verlopen via
een IDEAL broker. Er bestaan een aantal
bedrijven die dergelijke diensten aanbieden.
Deze bedrijven hebben een banklicentie en
zijn hiermee gecertificeerd om betalingen te
mogen verwerken. Als je als verenging zelf de
betalingen wilt sturen, dien je met Equens
een contract af te sluiten en moet je
gecertificeerd worden om dit mogen te doen.
Voor het gebruik maken van deze diensten

7.1

Activeren IDEAL koppeling met OnTip

Om gebruik te kunnen maken van deze
functionaliteit, moet je je aanmelden als
partner van Mollie. Dit kan alleen gedaan
worden
door
rechtsgeldige
vertegenwoordigers van een vereniging. Als eerste kan
je een voorlopig id aanvragen, waarmee je
kan testen. Hiernaast moet je een kopie van
de KVK opsturen naar Mollie en een contract
ondertekenen. Het partner ID wordt in de

7.2

zijn kosten verschuldigd.. OnTip heeft
gekozen voor een samenwerkingsverband met
Mollie. De kosten hiervan zijn € 0,29 (ex
BTW) per transactie, maar verder ben je geen
abonnementskosten verschuldigd. Zie voor
een actuele prijs de website van mollie
(https://www.mollie.com/nl/pricing) Middels
een opslag bij de inschrijving kunnen (een
gedeelte van) deze kosten verhaald worden
op de inschrijver.
Betaling kan alleen naar een zakelijke
rekening.

OnTip
database
opgeslagen
bij
de
verenigingsgegevens. Deze worden gelezen
bij het starten van de IDEAL koppeling. Zodra
een partner Id bekend is, kunnen we in de
OnTip database de IDEAL module activeren.
Via het IDEAL stappen plan (rechtsboven op
de beheerpagina (naast handleiding) word je
stap voor stap begeleid in het activeren van
een IDEAL koppeling.

Hoe werkt de koppeling ?

OmnTip is alleen een doorgeefluik voor de
betalingen ! OnTip kan ook niet gehackt
worden
om
betalingen
te
kunnen
onderscheppen. Nadat een inschrijving is
verstuurd naar de organiserende vereniging
word je gevraagd of je de betaling via IDEAL
wilt doen. Indien Ja, wordt een scherm gestart
om de IDEAL betaling te doen. Op het scherm
staan de gegevens van de inschrijving en een
selectiebox om je bank te kiezen. Je wordt
verplicht een email adres te gebruiken voor de
bevestiging. Standaard wordt hier het email uit
de inschrijving gezet.
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De betalingsgegevens worden doorgestuurd naar de betaalapplicatie van je bank. Hier kan de
betaling verricht worden. Dit gaat buiten OnTip en Mollie om. Nadat de betaling hier is gedaan,
keert het programma terug in OnTip met de
status van de betaling :
1. PAID : betaling is succesvol verwerkt.
2. CANCEL : de gebruiker heeft de betaal
transactie afgebroken
3. ONBEKEND : geen eindstatus bekend

Indien de transactie succesvol is, wordt de betaling bevestigd naar de organisatie en het email adres
van de inschrijver. Ook wordt de status en betaal tijdstip bijgewerkt in de OnTip database, die op
de lijsten e.d. wordt afgebeeld. In het profiel van Mollie kan worden aangegeven of de transacties
via Mail of SMS gemeld worden. Of hier (extra) kosten aan verbonden zijn is niet bekend.
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7.3

IDEAL opslag kosten

De vereniging betaald per transactie (= inschrijving) € 0,29 ex BTW aan Mollie. Om de kosten voor
de vereniging te drukken is het mogelijk een opslag te bepalen, die de inschrijver bovenop de
kosten voor inschrijving betaald. Dit kan in het beheerscherm bij betalen via IDEAL worden
aangegeven.

7.4

Start betaling direct aansluitend aan inschrijven

7.5

Start betaling vanuit bevestigingsmail

Als je klikt op de link in de bevestigingsmail wordt de betaalpagina gestart.
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Vervolg

Vervolg
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7.6

Inschrijving betalen naderhand

Heb je direct na inschrijven nog niet betaald, dan bestaat de mogelijkheid later alsnog te betalen
via OnTip/Mollie. Hiervoor vind je een link in de OnTip toernooi kalender voor de vereniging

Je krijgt vervolgens dezelfde schermen als dat je zou krijgen bij een betaling vanuit de bevestigingsmail (zie
7.5). Je moet alleen het kenmerk invullen uit de bevestigingsmail.
N.B

Een inschrijving kan niet direct met IDEAL betaald worden als het gaat om een reserve inschrijving.
Pas als de organisatie een definitieve bevestiging stuurt, kan er met IDEAL betaald worden via een
link in de bevestigingsmail.
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In de bevestigingsmail staat ook een link.

7.7

Testen koppeling

Mollie biedt de mogelijkheid om voordat je
daadwerkelijk connectie gaat maken met een
bank, eerst te testen met een bank simulatie
(TMB The Mollie Bank). Als je een betaling
verstuurd krijg je een scherm te zien van
Mollie met de keuze om een betaling te
accepteren of af te breken.

Voor deze testen heb je wel een Mollie
partner ID nodig. Eventueel kan je even
gebruik maken van het test ID van OnTip.
Er is een uitgebreid stappenplan gemaakt om
een Mollie koppeling te realiseren.
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7.8

Financiële transactie stroom

Mollie zal de betalingen periodiek (eens per dag/week/2 weken/maand) verrekenen met de kosten
en boeken op de rekening van de vereniging. Ook is uitbetaling mogelijk bij het bereiken van een
bepaald bedrag. Mollie wordt ondersteund door 10 Nederlandse banken. Op de account pagina van
Mollie kunnen de betaal transacties worden opgevraagd en verschijnen eventuele fout
boodschappen.

7.9

Beheer IDEAL transacties in OnTIP

Er zijn programma’s gemaakt voor het verwijderen van IDEAl transacties uit OnTip en het
exporteren van de transactie gegevens naar Excel. Zie hiervoor het Tabblad ‘IDEAL’.
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8. Voorbeeld van een formulier

8.1

Verplichte velden

De volgende velden zijn verplicht om in te vullen :
- Naam speler
- Licentie speler (indien vermeld)
- Naam vereniging
- Email adres of Telefoon nummer (één van beiden moet ingevuld zijn)
- Anti spam veld
Indien ze niet zijn ingevuld wordt op het scherm een aparte schermpje getoond met de gevonden
fouten. Hierna kan alsnog goed gedaan worden. Indien het email adres van de contact persoon is
ingevuld, zal een (voorlopige) bevestiging van de inschrijving direct naar dat email adres verstuurd
worden.
Ook wordt er een controle gedaan op dubbel inschrijven. Als een inschrijving gevonden wordt voor
een combinatie dezelfde naam en vereniging binnen een toernooi, volgt een afkeuring.
Onder aan het scherm kan een lijst van deelnemers worden opgevraagd of kan men naar de website
van de vereniging gelinkt worden. Deze laatste link kan via de configuratie verborgen worden.
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8.2

Optionele velden

Via een instelling in de configuratie kunnen bepaalde (invul) velden aan of uitgezet worden in het
formulier. Uitzetten betekent dat het veld niet zichtbaar is.







8.3

Licentie (per speler)
Bankrekening contact persoon (zie ook
8.15.1)
Logo zichtbaar
Alternatief Logo bestand
Klok zichtbaar
Vereniging selectie zichtbaar







Extra vraag
Zelf aanpassen
Uitgestelde bevestiging
Link naar website
Toernooi selectie zichtbaar

Invulhulp

Indien op het woord Vereniging wordt geklikt wordt bij Vereniging de naam van de eigen vereniging
ingevuld. Nog een keer klikken maakt het veld weer leeg.
Indien licentie_jn = ‘J’ en er wordt geklikt op Licentie dan verschijnt ‘N.v.t.’ in overeenkomstige
invulveld. Nog een keer klikken maakt het veld weer leeg.
Indien op het woord ‘Naam’ geklikt wordt, wordt het invulveld wat erachter staat geschoond.

8.4

Zoek op licentie

Boven het kader waarin de gegevens van de deelnemer(s) moeten worden ingevuld of in het geval
van mêlee achter het veld licentie staat een loepje afgebeeld zoals hierboven in de alineakop. Vul
bij één of meer deelnemers alleen het licentienr in en klik op dit loepje. Het programma zal uit de
database proberen de gegevens van de bijbehorende speler proberen op te halen. Als ze gevonden
worden, zullen ze worden ingevuld.

8.5

Selecteer Vereniging

Naast of onder het invulveld voor de vereniging kan een selectiebox aanwezig zijn voor het
selecteren van de naam van de vereniging uit een lijst met alle NJBB verenigingen.

De naam van de vereniging kan ook via het inputveld worden ingevoerd. Wilt u geen gebruik willen
maken van deze selectie box, dan kan deze in de configuratie worden uitgeschakeld (Tab
Formulier).
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8.6

Selecteer spelers eigen vereniging (beheerfunctie)

Indien in het beheerscherm gekozen is voor het Inschrijf formulier met selectie eigen leden, staat er
onder het invulvak van de naam een selectiebox. Uit de lijst kunnen de leden van de eigen
vereniging geselecteerd worden. Als op een naam uit de lijst geklikt wordt, worden de gegevens van
deze speler direct overgenomen in de velden Licentie, Naam en Vereniging.
Hiernaast bestaat nog steeds de mogelijkheid een speler via de zoekfunctie op te zoeken of de
gegevens van de speler handmatig in te voeren. Al ingevoerde gegevens blijven staan.

N.B
Deze functie is alleen beschikbaar voor de beheerders van het systeem met alle rechten of rechten
voor inschrijven.
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8.7

Invoer Voucher code (indien van toepassing)

De inschrijving voor een toernooi kan gekoppeld worden aan een speciale actie. De deelnemer kan
hieraan deelnemen door het invullen van een unieke (correcte vouchercode) . Deze code staat op
een waardebon (voucher) uitgegeven door de vereniging of een sponsor. Indien een correcte code is
ingevuld wordt dit afgedrukt op de bevestigingsmail en de inschrijf lijst.
De voucher codes dienen voordat de inschrijving geopend wordt door de beheerder worden
aangemaakt via het beheer programma (zie 3.29 en 14)
.

Indien een verkeerde code wordt ingevoerd volgt een foutmelding

Indien de code al gebruikt is

Als je het woordje Uitleg klikt (acher Voucher code) krijgt de deelnemer een korte uitleg hoe het
werkt.
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8.8

Anti spam

Op het inschrijf formulier dient altijd een antispam woord te worden ingevuld.
Spammen is het ongevraagd toezenden van emails.

De code in het grijze vak is iedere keer anders. Dit is gedaan om het hackers moeilijker te maken
via zgn robots automatisch formulieren te laten invullen en verzenden.
De anti spam code bestaat uit 4 cijfers. Door op Uitleg te klikken zal een popup window verschijnen
met een uitgebreide uitleg over deze functie.
Niet of foutief invullen geeft een foutmelding waardoor het formulier niet verzonden zal worden.
Door op de cijfercode te klikken, zal de code ingevuld worden.
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8.9

Bevestigen via SMS

De deelnemer kan bij het invullen van het inschrijf formulier aanvinken dat hij/zij een SMS
bevestiging wenst te ontvangen. De kosten voor de verzending van een SMS bericht worden verhaald
op de organiserende vereniging. Iedere vereniging krijgt 10 SMS berichten om dit gratis uit te
proberen (dit is inclusief de SMS-jes voor bevestigen van voorlopige inschrijving en reserveringen).
Als je op de zin ‘bevestiging via SMS’ klikt krijg je een popup met help informatie.

Zie 3.18 hoe dit geconfigureerd kan worden.
Zie voor de kosten 18.1.
Een SMS bundel dient vooraf bij de OnTip beheerder te worden aangevraagd via
het ‘Aanvraag SMS’ formulier (zie Hfst. 18). Als de bundel op is, is het niet meer
mogelijk de SMS dienst te gebruiken.
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8.10

Snelle selectie ander toernooi

Indien er meerdere toernooien open staan voor inschrijving, wordt de naam van het toernooi boven
aan het formulier samen met de
andere toernooien in een
zogenaamde selectiebox gezet van
waaruit een toernooi geselecteerd
kan worden.

N.B. Deze selectie kan via de configuratie uitgezet worden.

8.11

Voorbeeld E-mail bevestiging en inschrijving

Zie ook uitgestelde
bevestiging (Fout!
Verwijzingsbron niet
gevonden.).

8.12

Uitzondering verzenden bevestiging

Indien als email adres het adres van de organisatie wordt ingevuld, zal geen bevestiging gestuurd
worden, aangezien de inschrijving ook al naar het organisatie email adres gaat.

8.13

Inschrijven als reserve (team)

Een reserve team kan worden ingeschreven als het toernooi is volgeboekt.
In het configuratie bestand is een item opgenomen : Aantal_reserves.
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Aan te passen in het beheerscherm tab ‘Toernooi’ (menu keuze Beheer configuratie).
Indien je hier een aantal invult kunnen dit aantal reserves nog inschrijven.
Indien het toernooi vol is en er een aantal reserves is ingevuld staat er op het formulier :
Het toernooi is volgeboekt. U kunt zich nog als reserve team of speler inschrijven voor het geval er iemand
afzegt. (Max. 5 reserves.)
Wij nemen contact met u op. Indien u de dag voor het toernooi nog niets heeft vernomen, neem dan gerust
contact op om te vragen of u toch kunt deelnemen.

Indien mensen zich dan inschrijven komt dezelfde tekst ook in de mail te staan. Op de lijst met
deelnemers staan de reserve spelers met geel gemarkeerd.
Via beheer reserveringen (zie Hfdst 9.3 Beheer reserve) kan een reservering bij opzegging van
een deelnemers alsnog bevestigd worden als inschrijving.

8.14

Individueel inschrijven of als vast team

In het configuratie bestand is een item opgenomen : Inschrijf_methode. Deze is aan te passen op de
Tab ‘Toernooi’ in het beheerscherm (menu keuze Beheer configuratie).
Deze kan de waarde Individueel of Vast team hebben. Dit houdt in dat men zich bijvoorbeeld voor
een doublet toernooi individueel kan inschrijven en dat de doublet teams bij aanvang van het
toernooi middels loting worden vastgesteld (ook wel hussel genoemd).
Bij inschrijving als team (waarde: vast) worden bij de inschrijving alle namen van het team in één
keer opgegeven.

8.15

Voorlopige inschrijving

Even voor de duidelijkheid :
-

Een reservering is een inschrijving die nog niet definitief is als gevolg van overschrijding van
het aantal deelnemers (aantal_reserves > 0)
Een voorlopige inschrijving heeft betrekking op een inschrijving die niet nog niet definitief is
omdat er eerst betaald moet worden en/of die door de organisatie bevestigd moet worden.

Bij een voorlopige inschrijving is het verplicht een email adres op te geven.
Er zijn hiervoor twee zaken van belang :




Voorlopige bevestiging : geldt voor alle inschrijvingen van het toernooi.
Automatische voorlopige bevestiging vanaf : nadat het hierbij aangegeven aantal
inschrijvingen is bereikt, zullen de nieuwe inschrijving automatisch voorlopig bevestigd
worden. Dit is handig indien er gebruik wordt gemaakt van zowel online inschrijven als

68

inschrijven via een lijst op het prikbord Het voorkomt irritatie/teleurstelling mocht het
toernooi vroegtijdig vol lopen.

8.15.1 Bankrekening invullen
In het configuratie bestand is een regel opgenomen : bankrekening_invullen (Ja/ Nee). Deze is aan
te passen op de Tab ‘Formulier’ in het beheerscherm (menu keuze Beheer configuratie).
Indien hier de waarde ‘Ja’ achter staat aangevinkt, betekent dit dat het invullen van een
bankrekeningnummer verplicht is en dat in de email staat dat er eerst betaald moet worden voordat
er een definitieve bevestiging wordt verstuurd. Dit is o.a. verplicht in het geval van IDEAL
betalingen.

8.15.2 Bevestiging of afwijzing sturen
Als er een voorlopige inschrijving is gedaan, kan de vereniging de inschrijving definitief bevestigen
of afwijzen via de menu keuze ‘beheer bevestigingen’. De inschrijver krijgt, indien het email adres
is opgegeven, hiervan dan een mail bericht.

8.15.3 Status inschrijving op lijst
De verkorte lijst van inschrijvingen heeft in het geval van voorlopige inschrijvingen een extra kolom
gekregen : ‘Status inschrijving’.
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8.16

Intrekken inschrijving door deelnemer

Het is mogelijk om na inschrijven een verzoek in te dienen de inschrijving te verwijderen.
In de bevestigingsmail naar de deelnemer
staat een link :

Voordat de opdracht tot verwijdering wordt verstuurd krijgt de deelnemer eerst nog de vraag om de
intrekking te bevestigen. In het verzoek naar de organisatie staat een link vermeld :

Als ‘Ja’ geselecteerd wordt, gaat er namens de inschrijver (email adres vermeld in inschrijving) een
email naar de organisatie met het verzoek de inschrijving te verwijderen. Van deze mail krijgt de
inschrijver een CC. Eventueel kan ook worden aangegeven dat van de daadwerkelijke verwijdering
een bevestiging via SMS gestuurd wordt.
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De status van de inschrijving wordt bijgewerkt.
In de verkorte lijst staat dan de tekst :

In het verzoek naar de organisatie staat een link om de intrekking definitief te maken.

Als op deze link geklikt wordt, wordt de inschrijving definitief
verwijderd. Van de verwijdering wordt een bevestiging naar de
inschrijver gestuurd. Indien de deelnemer dit heeft aangegeven
bij het verwijderverzoek, krijgt deze een SMS van de
verwijdering.
De verwijdering kan niet ongedaan gemaakt worden.

8.17

Toevoegen toernooi aan Smartphone agenda (QRC)

Nadat het formulier verstuurd is krijgt de inschrijver de mogelijkheid het toernooi als afspraak in
Outlook te laten opnemen. Zie hiervoor ook Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
Op de OnTip homepagina onder Tabblad ‘QRC en PDF’ kan hiervoor een programma gestart worden.
Als de QR code uit de mail wordt ingelezen in de smartphone wordt een agenda item aangemaakt.

In de mail :
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8.18

Toernooi gaat NIET door

Indien een toernooi om welke reden dan ook niet doorgaat kan dit in de configuratie van het
toernooi (Tab Toernooi) worden aangeven, met daarbij de reden waarom.

Indien de waarde van ‘Toernooi gaat dor’ op Nee gezet is, kan er niet meer worden ingeschreven en
komt op het inschrijfformulier te staan dat het toernooi niet doorgaat met daarbij de reden. Deze
tekst staat ook op de index pagina van alle toernooien en op de pagina met alle OnTip toernooien.
Eventueel kan een SMS bericht naar de deelnemers gestuurd worden die een telefoon
nummer hebben ingevuld (zie 9.5).
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9. Beheer inschrijvingen
9.1

Muteren inschrijvingen

Zoals eerder vermeld, worden de inschrijvingen in een database opgeslagen. De gegevens in die
database (soort tabel) kunnen of verwijderd worden. Ook kan een email bericht opnieuw verstuurd
worden. Hiervoor dient in de OnTip homepagina onder het Tabblad ‘Inschrijvingen’ de functie
‘Muteren inschrijvingen’ gekozen te worden.

Wijzigen kan gedaan worden door gewoon in de tabel in het te wijzigen veld de wijzigingen aan te
brengen en op de knop ‘Wijzigingen bevestigen’ te klikken.

Zet geen vinkjes in de keuzevakjes voor wijzigen van de gegevens. Zie voor de betekenis van de
eerste 3 kolommen de volgende paragrafen.
-

Kolom met

Nr

-

Kolom met

: Verwijderen van inschrijving (zie 9.1.2)

-

Kolom met

: Omdraaien volgorde achternaam voornaam (zie 9.1.4)

-

Kolom met

: Herzenden mail (zie 9.1.5)

-

Kolom met

SMS

: Aanpassen volgorde van de inschrijvingen 9.1.3 (zie 9.1.2)

: Herzenden SMS (zie 9.1.6)
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9.1.1

Navigeren in inschrijvingen

Indien er meer dan 25 inschrijvingen zijn, wordt de lijst met inschrijvingen gesplitst in pagina’s van
25 regels. Er verschijnen navigatie knoppen om te bladeren. Bij de vervolg pagina’s verdwijnt de
uitleg bovenaan de pagina.

De geselecteerde reeks krijgt een andere kleur:

9.1.2

Verwijderen van inschrijvingen

Als het toernooi gespeeld is en u wilt de inschrijvingen verwijderen, gebruik dan altijd de menu
keuze ’Verwijderen’ toernooi (plaatje prullenbak in het beheerscherm). De inschrijvingen
worden voor verwijdering naar het archief gekopieerd t.b.v. statistieken.
Selectie voor verwijderen geschiedt door in het eerste vakje voor de eerste naam een vinkje te
zetten (aanklikken met de muis).
Bij verwijderen van de inschrijvingen wordt eerst nog om een bevestiging gevraagd:

Het verwijderen van inschrijvingen wordt via een mail gemeld aan het email adres
$email_organisatie en $email_cc.
In tegenstelling tot het verwijderen van een toernooi, hoeft de verwijdering van inschrijvingen niet
via een link in de mail bevestigd te worden.
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De op deze manier verwijderde inschrijvingen worden NIET naar het archief gekopieerd, omdat ze
voor aanvang van het toernooi al verwijderd worden.

9.1.3

Aanpassen volgorde inschrijvingen

Alle
regels
zijn
voorzien
van
een
volgnummer. Door de waarde hiervan te
veranderen (+ klikken op bevestigen) kan de
volgorde van de inschrijvingen aangepast
worden.
Als er vervolgens op de kolomkop ’Nr’
geklikt worden, worden de volgnummers
weer opeenvolgend (zonder dubbele of
ontbrekende waarden) gemaakt zonder de
volgorde aan te passen.
Voorbeeld :
Na aanpassen volgnummer is de nummering : 1,2,4,5,99 (3 is dus 99 geworden)
Na klikken op ‘Nr’ wordt de nummering
: 1,2,3,4,5 (wat 99 was, is nu 5)
Dit her nummeren is alleen nodig als er gaten zijn gevallen in de nummering of er dubbele waarden
zijn.

9.1.4

Omzetten volgorde Voornaam - Achternaam

Selectie voor omzetten geschiedt door in het tweede vakje voor de eerste naam een vinkje te
zetten (aanklikken met de muis).
Klik op bevestigen onder aan de lijst.

Hierna is de volgorde gewijzigd
(Druk evt. op F5 of de knop Ververs pagina om het scherm te verversen)

Dit kan eventueel herhaald worden in het geval er tussenvoegsel zijn of om de volgorde weer terug
te zetten.

9.1.5

Herzenden email inschrijving

Indien om welke reden dan ook een email opnieuw gestuurd moet worden kan
in het scherm ‘Muteer inschrijvingen’ hiervoor een selectie gemaakt worden
door een vinkje te zetten in het derde vakje voor de naam.

75

En op de knop ‘Wijziging bevestiging’ te klikken. Indien er geen vakje aanwezig is om te selecteren,
betekent dit dat er geen email adres is ingevuld voor deze inschrijving.
Het email bericht is gelijk aan het oorspronkelijke bericht dat aan de in de inschrijving vermelde
email adres is gestuurd. Als eerst het email adres wordt aangepast via ‘Muteren inschrijving’ dan
wordt dit email adres gekozen. Er kunnen meerdere inschrijvingen tegelijk worden geselecteerd.
In het onderwerp en boven in het emailbericht wordt wel gemeld dat het gaat om een kopie van de
inschrijving. De emailadressen in email_organisatie en email_cc krijgen deze kopie ook toegestuurd.
Voorafgaand aan de verzending wordt nog wel om een bevestiging gevraagd.

9.1.6

Herzenden SMS bevestiging (indien SMS dienst actief)

Indien om welke reden dan ook een SMS bevestiging opnieuw gestuurd moet worden
kan in het scherm ‘Muteer inschrijvingen’ hiervoor een selectie gemaakt worden
door een vinkje te zetten in het vierde vakje voor de naam. En op de knop ‘Wijziging bevestiging’ te
klikken. Indien er geen vakje aanwezig is om te selecteren, betekent dit dat er telefoon nummer is
ingevuld voor deze inschrijving. Voorafgaand aan de verzending wordt nog wel om een bevestiging
gevraagd.

9.1.7

Import van inschrijvingen

Zie 11.5
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9.1.8

Aanpassen datums van inschrijvingen bij meerdaags toernooi of
cyclus

Indien het toernooi een meerdaags toernooi of cyclus (zie 3.24) betreft, wordt in het scherm
Muteren inschrijvingen aan de regel van de inschrijving aan de kolom toegevoegd. De regel
bevat een link met de tekst ‘Muteer’.

Als hierop geklikt wordt worden de datums voor het toernooi aangegeven, waarin de keuzes
van de deelnemer zijn aangevinkt.
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9.1.9

Aanpassen status inschrijving

In het scherm Muteren inschrijvingen is de één na laatste kolom het veld ‘Status’.
Dit geeft de status van een inschrijving aan.
Dit kan zijn :
Het veld Status kan de volgende waarden hebben:

Reserves







RE0 = Reservering aangemaakt en gemeld via Email.
RE1 = Reservering aangemaakt. Geen email bekend.
RE2 = Reservering geannuleerd en gemeld via Email.
RE3 = Reservering geannuleerd. Geen email bekend.
RE4 = Reservering aangemaakt en bevestigd via SMS.
RE5 = Reservering geannuleerd en gemeld via SMS.

Bevestigingen en Betalingen





















BE0 = Voorlopige inschrijving via Email gemeld.
BE1 = Voorlopige inschrijving. Geen Email bekend.
BE2 = Betaald maar nog niet bevestigd
BE3 = Betaald. Geen email bekend.
BE4 = Betaald en bevestigd
BE5 = Geannuleerd maar nog niet gemeld.
BE6 = Geannuleerd en via email gemeld.
IN3 = Geannuleerd en gemeld via SMS.
BE7 = Geannuleerd. Geen email bekend.
BE8 = Nog niet bevestigd. Betaling nvt
BE9 = Nog niet bevestigd. Betaling nvt. Geen email bekend.
BEA = Bevestigd. Betaling nvt.
BEB = Bevestigd. Betaling nvt. Geen email bekend
BEC = Bevestigd. Nog niet betaald.
BED = Voorlopige inschrijving via SMS gemeld.
BEE = Bevestigd via SMS.
BEF = Geannuleerd en via email gemeld en gemeld via SMS.
ID0 = Inschrijving wacht op betaling via IDEAL.
ID1 = Inschrijving betaald via IDEAL.
ID2 = Betaling via IDEAL mislukt of afgebroken.

Overig








DEL = Door deelnemer ingetrokken inschrijving (via mail).
IN0 = Ingeschreven en gemeld via mail
IN1 = Ingeschreven. Geen mail bekend.
IN2 = Ingeschreven en gemeld via SMS.
IM0 = Inschrijving geimporteerd. Niet bevestigd.
IM1 = Inschrijving geimporteerd. Bevestigd via Mail.
IM2 = Inschrijving geimporteerd. Bevestigd via SMS

 Wees voorzichtig met het aanpassen van de status !
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9.2

Beheer bevestigingen en reserve inschrijvingen

Onder het Tabblad ‘Beheer bevestigingen en reserve inschrijvingen’ op de OnTip homepagina
kunnen de bevestigingen aangepast worden.

In dit scherm komen ook de inschrijvingen waarvan de deelnemer heeft aangegeven dat deze
ingetrokken moet worden. Hier kan dan evt ongedaan gemaakt worden.
Door te klikken in de laatste kolom kan een inschrijving geselecteerd worden.
Na aanpassing van de status verdwijnt de inschrijving uit deze lijst. Een verkeerde status kan dan
alleen nog via Muteren inschrijving (zie 9.1) hersteld worden.

79

9.2.1

Bevestigen of afwijzen inschrijving

 Wees voorzichtig met het aanpassen van de status !
Als er betaald wordt via IDEAL wordt de status automatisch via de IDEAL verwerking aangepast.
Omdat voor een IDEAL betaling verplicht is een email adres op te geven zal ook de definitieve
bevestiging geautomatiseerd verlopen.

Een kopie van de mail wordt verstuurd naar Email_organisatie (als CC adres).
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9.2.2

Bevestigen of afwijzen inschrijving via SMS

Indien gebruik gemaakt wordt van de SMS dienst (zie 3.18) kan een bevestiging of annulering worden
verstuurd via SMS. Voorwaarde hiervoor is wel dat de deelnemer zijn (voorlopige) inschrijving ook
via SMS heeft laten bevestigen.
Vooraf wordt gecontroleerd of er nog SMS-jes verstuurd kunnen worden.

9.3

Beheer reserve inschrijvingen

Onder het Tabblad ‘Beheer bevestigingen en reserveringen’ op de OnTip homepagina kunnen de
reserve inschrijvingen aangepast worden.

Even voor de duidelijkheid :
-

Een reserve inschrijving is een inschrijving die nog niet definitief is als gevolg van
overschrijding van het aantal deelnemers (aantal_reserves > 0)
Een uitgestelde bevestiging heeft betrekking op een inschrijving die niet nog niet definitief is
omdat er eerst betaald moet worden (uitgestelde_bevestiging = Ja) of omdat deze om een
andere reden door de organisatie bevestigd moet worden. Bijvoorbeeld als er ook een
prikbordlijst gebruikt wordt voor inschrijven.

Met behulp van item Aantal_reserveringen kan worden aangegeven hoeveel deelnemers zich nog
kunnen inschrijven als reserve nadat het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Deze reserve
deelnemers krijgen een mail waarin staat dat ze zijn ingeschreven als reserve (zie ook par 8.13).
Indien een andere deelnemer afzegt schuift de reservespeler op in de lijst. Via de menu optie
Beheer reserveringen (voor beheerders met rechten voor inschrijven) kan de ingeschreven reserve
speler alsnog een bevestiging van deelname krijgen. Dit gaat NIET automatisch.
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9.3.1

Bevestingsmail versturen

Via het scherm ‘beheer reserve inschrijvingen’ kan een mail verstuurd worden om de reserve
speler(s) alsnog uit te nodigen of af te wijzen. Vink dan het vakje ‘definitief bevestigen (via mail)’
of ‘Afzeggen (via mail)’ aan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de speler dan zijn/haar email heeft
ingevuld.

Door ‘Definitief bevestigen ‘ aan te vinken en op ‘Wijzigen bevestigen’ te klikken zal de deelnemer een
bevestigingsmail ontvangen. Hiermee verdwijnt de reservering uit deze lijst.

9.3.2

Reservering bevestigen of afwijzen via SMS

Indien gebruik gemaakt wordt van de SMS dienst (zie 3.18) kan een reservering bevestigd of
geannuleerd worden via SMS. Voorwaarde hiervoor is wel dat de deelnemer zijn (voorlopige)
inschrijving ook via SMS heeft laten bevestigen.
Vooraf wordt gecontroleerd of er nog SMS-jes verstuurd kunnen worden.
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9.4
9.4.1

Boule maatje gezocht ?
Boule maatje gezocht voor de speler

Het komt regelmatig voor dat boulers willen meedoen aan een toernooi, maar hun vaste maatje is
met vakantie of iets dergelijks. Met behulp van de functie ‘Boule maatje gezocht’ kan een
individuele speler :




zich aanmelden als kandidaat speler
zich aanmelden als reserve mocht een andere speler uitvallen
of een boule maatje selecteren uit de personen die zich hebben opgegeven als boule
maatje.

Voor de eerste twee opties dienen de persoonlijke gegevens te worden ingevuld :

N.B
De term reserve-speler in het Boule-maatje scherm is anders dan de reserves genoemd in de
paragraaf ‘Inschrijven als reserve’ (zie 8.13) . In het laatste geval hebben we het over een
compleet doublet, triplet of sextet team dat zich inschrijft als reserve-team omdat het toernooi
volgeboekt is.
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Voor de derde optie (selectie boule maatje) :

De link naar ‘Boule maatje gezocht’ staat helemaal onder in het Inschrijfformulier en in de
overzichtslijst van de door de vereniging georganiseerde toernooien. Met uitzondering van de mêlée
toernooien.

 In het beheerscherm kan de regel om je op te geven als boulemaatje worden uitgezet.

84

9.4.2

Beheer Boule maatje

Als een deelnemer zich opgeeft als boulemaatje of reserve dan is het de bedoeling dat de
wedstrijdcommissie deze koppelt aan (een) andere speler(s) en hiervoor de inschrijving verder
verzorgt. Zodra een combinatie gevonden is, kan de wedstrijd commissie de boule maatjes
verwijderen uit de lijst of bijvoorbeeld, indien er voor een triplet 2 van de 3 personen zijn
gevonden, de status aanpassen. Hiervoor dient het beheer scherm.

Boulemaatje

Reserve

De menu optie ‘Beheer Boulemaatje’ is terug te vinden in het blok ‘Beheer reserveringen,
bevestigingen en boulemaatje’ en is alleen zichtbaar als er voor het toernooi aanvragen bestaan. In
het beheerscherm kan de regel om je op te geven als boulemaatje worden uitgezet.
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9.5

SMS bericht versturen

Indien u de SMS dienst heeft geactiveerd (zie 3.18) bestaat de mogelijkheid een bericht te versturen
naar alle deelnemers die bij inschrijving hebben aangegeven een bevestiging via SMS te willen
ontvangen en de andere deelnemers die een telefoon nummer hebben ingevuld.
Om hiervan gebruik te maken dient u te beschikken over voldoende voorraad in uw OnTip SMS
bundel (zie Hfdst 18).
Een standaard SMS bericht is maximaal 160 karakters lang. Indien een langer bericht gestuurd
wordt, wordt dit als een extra bericht (van 160 karakters pb) verrekend. Om dit zoveel mogelijk te
beperken wordt in deze pagina een teller bijgehouden met het aantal karakters in het bericht. Bij
het verzenden wordt het bericht afgekapt tot 160 karakters.

In de tabel kunt u in de tweede kolom (onder Sel) aangeven wie een SMS bericht dient te
ontvangen. Door op de kolom kop (woord ‘Sel’) te klikken wordt alle regels geselecteerd of juist
uitgeschakeld.
N.B. Let op dat er geen SMS verstuurd kan worden naar een vast telefoon nummer. Ook mag het
telefoon nummer geen karakters anders dan een cijfer bevatten.

86

Tweede scherm

In dit scherm dient u een Anti Spam code in te voeren en op ‘SMS verzenden’ te drukken. De in te
vullen code staat in het grijze vlak. Indien gewenst kunt u aangeven dat u via Email een kopie van
het te versturen Email bericht ontvangt (email adres organisatie) :
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9.6

SMS bericht ontvangen bij bijna vol toernooi

Het is mogelijk een formulier zo in te stellen dat als er een bepaald aantal inschrijvingen is bereikt,
de volgende inschrijvingen ook via SMS aan de organisatie worden gemeld. Hieraan zijn kosten
verbonden. Zie 18.1.
Onder beheer configuratie Tab Toernooi

Voorbeeld :
Het maximum aantal inschrijvingen voor een toernooi staat ingesteld op
64.
Nu wil je in de gaten houden wanneer het toernooi volloopt, zonder steeds
je mail te moeten raadplegen.
In dat geval stel je in dat je vanaf de 60e inschrijving hiervan via SMS op
de hoogte wenst te worden gehouden. Je vult dan 60 in en het telefoon
nummer waarop de SMS’jes binnen moeten komen.
Waarde ‘0’ betekent dat het niet actief is.
Let erop dat je voldoende SMS tegoed hebt in je SMS bundel.
P.S
Deze dienst staat los van de bevestiging via SMS van een inschrijving naar de deelnemer.
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10. Lijsten
De gegevens van de inschrijvingen worden opgeslagen in een database. Via een selectie op deze
database kunnen lijsten worden aangemaakt. Via het beheerscherm kunnen vier lijsten opgevraagd
worden. Onder het Tabblad ‘Lijsten’ op de OnTip homepagina zijn diverse lijsten beschikbaar.

10.1

Deelnemers lijst

Deze bevat alleen de namen van de
deelnemers en hun/haar vereniging.
Deze lijst kan ook vanuit het inschrijf
formulier aangeroepen worden.
Deze lijst bevat altijd de actuele
gegevens.
Indien er gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid om ‘reserves’ ( zie 8.13) in
te schrijven worden de reserve spelers
met een gele achtergrondkleur en een ‘*’
achter het nummer gemarkeerd.
Voor het meerdaagse toernooi of de cyclus worden kolommen toegevoegd aan de inschrijflijst
waarin de deelname voor de afzonderlijke toernooi dagen wordt aangegeven.
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Onder de lijst staat nog een staatje met het aantal deelnemers per vereniging (indien ingevuld).

Ook staan er 2 knoppen :
Print :
Print de totale pagina.
Select & Copy to clipboard :
De gegevens uit de bovenste lijst worden opgeslagen in het
geheugen en kunnen via de Plak- of Paste functie (CTRL-V) geplakt worden in Word of Excel.

De sortering van de lijst kan via de configuratie beheerpagina (Tab Algemeen) aangepast worden.
Hierbij kan een keuze gemaakt worden voor de oudste inschrijvingen bovenaan of de nieuwste
inschrijvingen bovenaan. Let op ! Deze aanpassing geldt dan voor alle toernooien. Het aanpassen
van de sortering heeft verder geen consequenties voor het inschrijven en kan op ieder moment
worden gedaan.
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10.2

Deelnemers lijst blokkeren

In de toernooi configuratie (Tab formulier) bestaat de mogelijkheid de deelnemerslijst
ontoegankelijk te maken voor de deelnemers. Indien dit het geval is en ze op de link klikken voor de
deelnemerslijst krijgen ze de volgende melding :

Deze blokkering geldt voor de beheerders die de lijst oproepen vanuit de beheerpagina.

10.3

Inschrijflijst prikbord

Deze is gelijk aan de verkorte lijst. Er zijn lege regels toegevoegd aan de lijst zodat deze lijst als
inschrijflijst op het prikbord gebruikt kan worden. Het totaal aantal regels is gelijk aan het
maximaal aantal spelers/teams + aantal reserves.

10.4

Uitgebreide lijst

Deze bevat alle gegevens van een inschrijving
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10.5

Lijst IDEAL transacties

Indien betalen via IDEAL staat ingeschakeld, kunnen de financiële transacties worden bekeken
m.b.v. deze menu optie. Daarnaast kunnen de transacties ook nog via de beheerpagina van Mollie
worden bekeken.

P.S In deze illustratie zie je twee keer dezelfde transactie. Dit is een test situatie. In de echte
wereld kan dit niet voorkoen.
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10.6

Lijst Wizard

In het keuze scherm kan door het plaatsen van vinkjes worden aangegeven welke gegevens in de
lijst worden opgenomen. Voor ieder geselecteerd item wordt een kolom opgenomen in de lijst. De
volgorde van de keuzes (1,2,3..) bepaalt ook de volgorde van de kolommen (van links naar rechts).

Het aangemaakte overzicht kan via een Print knop afgedrukt worden.
Onder de Print knop staat een link afgebeeld. Als je hierop klikt wordt de lijst nogmaals geopend.
Deze pagina kan je vervolgens als favoriet opslaan voor een volgende keer.

10.7

Lijst SMS berichten t.b.v inschrijving

Alle verstuurde SMS berichten worden gelogd in het systeem. Via de functie (TAB OnTip SMS) kunnen
deze bekeken worden.
Hieronder staan voorbeelden van berichten

Nr

Naam

Vereniging Telefoon

Kenmerk

Tijdstip

1

Piet But Boule Boulamis

06

ELDG.ELEH

2014-09-18 14:18:03

2

Piet But Boule Boulamis

06

DEL: ELDG.ELEH

2014-09-19 14:45:10

3

Jannie But

Boulamis

06

BEVST:J:IHGL.FEEG 2014-09-21 13:54:39

4

Jannie But

Boulamis

06

BEVST:N:IHGL.FEEG 2014-09-21 13:54:39
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5

Joop Boule

Boulamis

06

RESV:J:ILEI.FIEG

2014-09-25 13:58:15

6

Joop Boule

Boulamis

06

RESV:N:ILEI.FIEG

2014-09-25 13:58:15

7

Deelnemer 17 Boulamis

06

LAATSTE: 17

2014-09-25 14:44:24

8

Jan

06

BULK.SMS

2014-09-17 20:56:54

Boulamis

Verklaring :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.8

Normale inschrijving
Intrekken inschrijving (DEL)
Bevestigen voorlopige inschrijving (BVST:J)
Annuleren voorlopige inschrijving (BVST:N)
Bevestigen reservering (RESV:J)
Annuleren reservering (RESV:N)
Laatste inschrijving gemeld
Informatie SMS naar deelnemers (zie 9.5) (Een kopie van het bericht wordt via
Email verstuurd)

Lijst SMS service berichten

In deze lijst staan de berichten t.b.v activering etc.
Nr

Naam

Telefoon

Kenmerk

Omschrijving

Tijdstip

1

Erik Hendrikx xxxxx

ACTIVERING

2014-09-25 11:31:14

2

Erik Hendrikx Xxxxx

ACTIVERING

2014-09-25 11:33:52

3

Erik Hendrikx Xxxxx

ACTIVERING

2014-09-25 11:37:44

4

Erik Hendrikx xxxxx

ACTIVERING Bundel:124

2014-09-25 11:40:45
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11. Importeren en Exporteren lijsten + inschrijvingen
De OnTip home pagina bevat een Tabblad ‘Export en Import’.
Er bestaan meerdere manieren om te exporteren naar Word/Excel.
De eerste is vanuit het menu scherm te kiezen voor Export Excel.
De andere manier is via de Select & Copy functie.
Op het scherm met de uitgebreide lijst (= alle gegevens) en de verkorte lijst staat een knop op de
gegevens uit de lijst te selecteren/kopieren naar het Kladblok.
Vanuit het kladblok kan het dan eenvoudig geplakt worden in Word/Excel
Klik op de knop

Resultaat :
Alles geselecteerd

Start Excel

Druk op Plakken of CTRl-V
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En na opmaak aanpassen
Resultaat :

11.1

Excel export alleen namen

Deze mogelijkheid kan vanuit het Tabblad ‘Import en Export’ gekozen worden. Deze maakt een lijst
aan van de namen van de deelnemers. De namen van de spelers in een team worden van elkaar
gescheiden door een ‘-‘ teken.
Bij aanklikken van de menu optie wordt gevraagd om een bestand inschr_summier_<naam
toernooi>.xlsx te openen of op te slaan .
Het wordt direct in Excel geopend.

Voorbeeld :

Inschrijvingen CKDoubletten
1 Kosterman, Steef - Hagenaars, Cor
2 Dirksen, John - Barneveld, Hans van
3 Immers, John - Immers, Marry
4 Leer, Dirk van der - Wendrich, Marga
5 Batema, Otto - Moes, Jan
6 Heijer, Trudy den - Heijer, Nico den
7 Willigenburg, Corrie van - Lommers, Marian
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11.2

Excel export uitgebreid

Deze maakt een lijst aan van de namen, licenties en vereniging van de deelnemers.
Bij aanklikken van de menu optie wordt gevraagd om een
bestand inschr_uitgebreid_<naam toernooi>.xlsx te openen
of op te slaan .
Het wordt direct in Excel geopend.

Voorbeeld :

11.3

Excel Export Licenties vereniging

Deze maakt een lijst aan van de licenties, namen, vereniging en soort licentie van de leden van de
eigen vereniging.
Er zijn extra kolommen toegevoegd voor Email en Telefoon. die standaard niet gevuld zijn.
Bij aanklikken van de menu optie wordt gevraagd om een bestand licenties_vereniging.csv te
openen of op te slaan .
Hierna zijn de gegevens direct beschikbaar in het inschrijf formulier.
Dit bestand is van belang voor het selecteren van spelers in het ‘Inschrijfformulier met speler
selectie’ (zie 8.6). Na evt. aanpassen van het bestand op de PC met Excel kan het ge-upload worden
naar het systeem (zie volgende paragraaf).
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11.4

Import van spelers eigen vereniging

Met deze functie kan het csv bestand (zie 11.3) met de gegevens van de eigen leden worden geupload naar het systeem.

Via Bestand kiezen kan het bestand op de PC worden opgezocht en geïmporteerd worden.
Het scherm toont ook al aanwezige bestanden met aanmaak tijd. Door op de bestandsnaam te
klikken kan het worden geopend en gesaved.
Bij het aanpassen van het bestand is het van wezenlijk belang dat de structuur van het bestand niet
wordt aangepast.

Aanpassing kan betrekking hebben op licentienrs, type fouten in de naam, toevoegen van email
adressen, toevoegen van spelers of sortering. Het telefoon nummer is handig in het geval er gebruik
wordt gemaakt van SMS bevestiging (zie 3.18). Bij inschrijving van de eigen leden wordt bij selectie
van een deelnemer automatisch het telefoonnummer van de eerste speler ingevuld.
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11.5

Import van inschrijvingen

Met de functie kan een csv bestand met de gegevens van de deelnemers worden geïmporteerd in
OnTip.
Het bestaat uit 3 stappen :
1. (Eenmalig) ophalen van een Excel template
2. Vullen van het Excel bestand met inschrijvingen
3. Importeren

De gegevens van de deelnemers moeten via het voorbeeld (template) bestand worden
geïmporteerd !!!!

N.B
- Als een licentie verplicht is voor een toernooi, kan worden volstaan met per deelnemers alleen de
licentie te vermelden. Het programma haalt dan zelf de naam + vereniging erbij.
- Als een licentie niet verplicht is voor een toernooi, is het invullen van de naam + vereniging
verplicht. (Vereniging mag dan ook nvt zijn of zo)

Scherm 1 :

Als eerste wordt de csv template gedownload naar de eigen PC.
De regels beginnend met ‘//’ zijn commentaar regels en hebben verder geen functie.
De kopregel (Nr, Naam1, Licentie1, Vereniging1 ……..) is belangrijk voor de juiste werking.
Pas deze niet aan en verwijder ook geen kolommen, ook als u deze niet zou gebruiken.
Sla daarna het bestand in ‘csv’ formaat op. Dit is ook belangrijk voor de juiste werking.
Upload daarna het juiste gecreëerde import bestand via ‘Bestand kiezen’ en ’Upload bestand’.
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Scherm 2 :

Alleen de goed gekeurde inschrijvingen zullen worden geïmporteerd als op de knop ‘Importeren …’
wordt gedrukt.
De deelnemers die op deze manier zijn toegevoegd aan het toernooi, krijgen niet automatisch een
bevestiging, ook niet als het email adres is ingevuld. Indien een bevestiging gewenst is, zal deze
handmatig (via beheer inschrijvingen) verstuurd moeten worden.

Er wordt wel een mail gestuurd naar de
organisatie.
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11.6

Koppeling met Welp

11.6.1 Aanmaak bestand tbv Welp toernooi inschrijvingen
(txt bestand)
Welp is een programma dat gebouwd is door Rob Hulst in opdracht van de NJBB. Het programma kan
de volledige administratie ter voorbereiding van - en tijdens een een mêlée, doublet en triplet
toernooi uitvoeren, zoals lotingschema’s, scores e.d.
De OnTip inschrijvingen van een toernooi kunnen geïmporteerd worden in Welp. Voordat je hieraan
begint moet je controleren of de licentie nrs, indien van toepassing, goed zijn ingevuld.
In OnTip

Bij aanklikken van de link ‘Klik hier voor aanmaak’ wordt gevraagd om een bestand OnTip_<naam
toernooi>.txt te openen of op te slaan .
Kies Opslaan.. Onthoudt waar het bestand is opgeslsgen.
Bij moderne Windows versies wordt het bestand direct weggeschreven naar de Downloads directory.
Na ca 10 seconden (of een scherm refresh) krijg je de melding te zien dat het bestand is
aangemaakt en gedownload (werkt niet bij alle Internet browsers).

Structuur van Welp bestand :
<OnTip>
Equipes = 17
Spelers = 2
Eq1 = Licentie, Naam,
Eq2 = Licentie, Naam,
Eq3 = Licentie, Naam,
Eq4 = Licentie, Naam,

Licentie,
Licentie,
Licentie,
Licentie,

Naam;
Naam;
Naam;
Naam;

Spelers geeft het aantal spelers in een team aan.
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11.6.2 Import inschrijvingen in Welp (txt bestand)

In Welp kan bij voorgelote partijen het tussen bestand van OnTip worden geimporteerd . Onder de
Tab Inschrijven kan op de knop ‘Inschrijflijst uit Ontip’ worden geklikt. Hierna moet de naam van
het hulp bestand worden opgezocht met de bestand browser.

Zoek in de folder browser de locatie van het bestand op en klik op OK.
Vervolgens worden de gegevens uit het hulp bestand één voor één toegevoegd.
Er kunnen eventueel fouten worden geconstateerd als :
-

Licentie nr niet uniek is of gelijk is aan ‘N.v.t.’ of zo. Corrigeer in OnTip dan de inschrijving
(via Muteer inschrijvingen) en probeer het opnieuw
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11.6.3 Aanmaak bestand tbv Welp spelerslijst (txt bestand)
Op een soortgelijke manier kan ook de lijst met spelers van een toernooi geïmporteerd worden als
spelerslijst in Welp. Kies in OnTip de menu optie ‘Aanmaak bestand Welp toernooi spelerslijst’.
Download deze lijst naar de PC.
Kopieer dit bestand nu handmatig naar c:\Welp\Spelerslijsten.

11.6.4 Import Spelerslijst in Welp (txt bestand)
Vink in de Tab Voorbereiding aan aan dat je een spelerslijst wilt gebruiken.

Klik op Specificeer, selecteer in het volgende scherm het bestand en Klik op OK.

Als je dat nog niet gedaan hebt, moet je in het Tabblad Voorbereiding de toernooi gegevens
invullen en tot slot klikken op Opslaan. Start Inschrijven.
De lijst met spelers wordt vervolgens in een apart window getoond, waar de spelers één voor één
geselecteerd kunnen worden.
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11.7

Koppeling met Werkman Pétanque Toernooi beheer

Het programma Pétanque Toernooi Beheer van Dick Werkman is software voor de verwerking en
beheer van toernooien zoals die door veel Jeu de Boules verenigingen worden georganiseerd. Bij de
software is ook het gratis programma Pétanque Competitie Beheer" inbegrepen waarmee halve of
hele competities verwerkt kunnen worden.
Meer informatie is te vinden op http://www.werkman.info/petanque/index.html.

11.7.1 Aanmaak bestand tbv PTB deelnemers (txt bestand)
Via de menu optie ‘Aanmaak bestand tbv Petanque toernooi beheer deelnemers’ wordt een
deelnemers bestand aangemaakt. Dit bestand kan eenvoudig worden geïmporteerd in PTB.

Hieronder volgt een stappenplan. Hierbij wordt enige kennis van PTB verondersteld. Via de website
van Dick Werkman (zie eerder in deze handleiding voor de link) kan een handleiding gedownload
worden.
1. Maak een toernooi aan in PTB. Van belang zijn :
1. Naam (gebruik de korte toernooi naam uit OnTip)
2. Datum
3. Toernooi soort (Doublet/Triplet)
4. Vaste teams (voor Doublet/Triplet, voor mêlee niet)
En klik op Opslaan. Ga terug naar het Hoofdmenu.
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2. Start je internet browser en Open de OnTip OnTip home pagina.
3. Maak nu het deelnemers bestand aan in OnTip. Bij Windows versie < 7 word je
gevraagd dit ergens op te slaan. Bij Windows7 wordt dit opgeslagen in de downloads
folder.
4. Open het bestand in Kladblok. Dat kan door Kladblok te starten en het bestand te
openen of door op het bestand te klikken met de rechtermuisknop en te kiezen voor
Openen of Bewerken. Verander niets aan de inhoud van het bestand !!
5. Kies in Kladblok voor Bestand/Opslaan als.
6. Klik niet op Opslaan, maar ga naar de folder Mijn Documenten/Petanque Toernooi
beheer/Data. Als het goed is staat hier een bestand met als naam <datum>
<toernooi naam> deelnemers.txt.
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7.
8.
9.
10.
11.

Zet met de muis de cursor hierop en klik op Opslaan
Bij de Vraag
xxxxxxxx bestand bestaat al. Vervangen ? Klik op Ja.
Ga weer naar Petanque Toernooi Beheer.
Kies in het Hoofdmenu voor Ander toernooi en Open het net aangemaakte toernooi.
Klik vervolgens in het Hoofdmenu op Inschrijven. De lijst uit OnTip staat erin. Het is
normaal dat de volgorde omgekeerd is.
12. U kunt nu de loting gaan uitvoeren.
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12. QRC en PDF
12.1

Aanmaak PDF flyer vanuit programma

Naar aanleiding van een vraag van 'n Boel Plezier uit Assen is een programma gemaakt dat vanuit de
database een flyer (in PDF formaat) voor een toernooi aanmaakt via maar 1 muisklik.
Deze functie kan gekozen worden op de OnTip homepagina onder Tabblad ‘QRC en PDF’.

De flyer bevat alle belangrijke gegevens van het toernooi + logo + QR
code link naar inschrijf formulier. De QR code moet wel via een andere
menu optie aangemaakt worden (zie 12.4.) Het gebruik van vreemde
tekens in de (volledige) toernooinaam of te lange namen kunnen in de
PDF output wat minder mooi overkomen.
Om een telefoon nummer te kunnen opnemen op de flyer is aan het
Configuratie scherm Tab Algemeen een veld 'Telefoon nummer contact
persoon' toegevoegd.
Het kleurschema (achtergrondkleur en tekstkleur) van de flyer is
standaard gelijk aan het kleurschema van het bijbehorende inschrijf
formulier.
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Indien gewenst kunnen in een keuze scherm de volgende zaken aangepast worden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naam vereniging
Achtergrond kleur
Tekstkleur
Kleur toernooi naam
Breedte en hoogte van logo
Afbeelding opnemen +grootte (breedte en hoogte)
QR code opnemen
Tekst soort toernooi opnemen
Extra tekst
Tweede pagina *)

*) Indien gewenst kan een kopie van de PDF flyer op de tweede pagina gezet worden. Hiermee is het
mogelijk 2 flyers op 1 A4 pagina te printen (printer instelling ) als A5 strooibiljet.
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12.2

Upload eigen PDF flyers vanuit programma

Voor verenigingen die een eigen flyer in PDF formaat hebben bestaat ook de mogelijkheid deze up
te loaden naar de OnTip server.

Je krijgt een lijstje te zien met de al aanwezige PDF flyers. Let op ! Hierbij wordt een standaard
naamgeving gebruikt om ervoor te zorgen dat het systeem in de OnTip kalender pagina’s de flyer
kan linken.
Via de functie Bestand selecteren en uploaden kan de eigen flyer worden geupload

Klik op ‘Bestand kiezen’ en zoek op je eigen PC naar je flyer. Klik in de Windows browser op Open.
Klik vervolgens op ‘Upload bestand’. Als het goed gegaan is, keer je terug in het programma en zie
je de flyer in de lijst staan.
Nogmaals : de flyer zal zeer waarschijnlijk een andere naam hebben dan het bestand op je PC,
maar met de standaard naam kan dit bestand gelinkt worden in de verenigings OnTip kalender
en de algemene OnTip kalender.

12.3

Verwijderen PDF flyers vanuit programma

Op de OnTip homepagina staat onder Tabblad ‘QRC en PDF’ een keuze om oude PDF bestanden te
verwijderen van he systeem.
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12.4

Aanmaak QR codes

12.4.1 Wat is een QR code?
Een QRC (Quick Response Code) is een soort barcode. In dit vierkantje zit een tekst of een link naar
een webpagina verborgen. Met een QR leesprogramma op de smartphone of tablet kan hiervan een
foto (of scan) gemaakt worden, waarna de tekst of de webpagina op de smartphone of tablet
geopend wordt.

12.4.2 Aanmaak QR code inschrijf formulier
Bij het toevoegen van een toernooi kan men aanvinken of er een QRC aangemaakt moet worden
voor het inschrijf formulier.

Deze QRC verwijst naar het internet adres (zgn url) van het
inschrijfformulier.
Ook kan er via de menu optie ‘Aanmaak QR code’ in het
beheerscherm de QRC aangemaakt worden. Als deze is
aangemaakt kan deze via het QRC plaatje in het
beheerscherm in de plaatjes balk (rechtsboven) geopend
worden.

De QR code kan als plaatje worden gekopieerd en opgeslagen (Rechtermuisknop Afbeelding opslaan
als..) en vervolgens geplakt worden in een flyer of op een website pagina.

12.4.3 Aanmaak QR code t.b.v deelnemerslijst
Via deze menu optie is het mogelijk een QR code (zie 12.4) aan te maken waarmee direct de
verkorte lijst geopend kan worden. Deze QR code kan in de vorm van een afbeelding op de flyer
voor het toernooi gezet worden.
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12.4.4 Aanmaak QR code t.b.v smartphone Agenda
Via het beheerscherm kan de beheerder een QR code laten aanmaken t.b.v. de agenda op de
smartphone of tablet. Deze QRC afbeelding wordt opgeslagen op de host. In de bevestigingsmail
wordt deze afbeelding, indien aanwezig, meegestuurd (zie 8.17). Doe dit pas als je alle configuratie
items ( bijv datum en extra koptekst) voor het toernooi goed hebt staan, aangezien deze worden
opgenomen in de Agenda.

12.4.5 Scannen QR code t.b.v smartphone Agenda

Door deze code te scannen met Smartphone of tablet wordt gevraagd
de gebeurtenis toe te voegen aan de Agenda. Hierbij worden
opgeslagen :
-

Naam toernooi
Begintijd (meld tijd)
Locatie
Soort toernooi
Extra koptekst
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13. Contact / handleiding
In het beheer scherm staat een plaatje van een enveloppe. Dit is een link naar een contact pagina
om meer informatie te vragen e.d. De naam van de vereniging is al ingevuld. Indien ingevuld wordt
een kopie van het bericht naar het ingevulde email adres gestuurd. Standaard staat hier het email
adres van de organisatie, maar dit kan aangepast worden.

Het plaatje van de boeken is een link naar de meest actuele versie van de handleiding (pdf
formaat).
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14. Aanmaak Voucher codes
Via de Tab ‘Inschrijvingen’ kan je voor een toernooi Voucher codes laten aanmaken. Deze unieke
voucher code kan je gebruiken om deelnemers gebruik te laten maken van een speciale actie of
kortingsregeling. Er worden voor het opgegeven toernooi 100 unieke codes aangemaakt en
opgenomen in het systeem. Tevens worden deze codes opgenomen in een Excel bestand dat naar de
organisatie verstuurd wordt. Dit Excel bestand kan gebruikt worden om m.b.v. Word de vouchers
aan te maken met op iedere voucher een unieke code. Bij het invullen van deze code in het
inschrijf formulier wordt de code gecontroleerd en indien correct afgebeeld op de bevestigingsmail.

Verstuurde mail :
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15. Beheerders
15.1

Opvragen van wachtwoord

Om misbruik of toegang tot gegevens door onbevoegden te voorkomen zijn een aantal functies
beschermd via een usernaam + wachtwoord toegang. Deze gegevens zijn centraal opgeslagen. Per
vereniging zijn meerdere gebruikers mogelijk. Iedere gebruiker heeft dan een eigen
usernaam+wachtwoord.
Indien je het wachtwoord niet meer weet, kan dit je opvragen via een scherm, aan te roepen via
‘Opvragen wachtwoord (via mail)’ onder in het beheerscherm :

Het wachtwoord wordt vervolgens
gestuurd naar het email adres dat bij
de naam hoort.
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15.2

Aanpassen wachtwoord

Aanpassen gebeurt op een soortgelijke manier. Indien je het wachtwoord wilt wijzigen , kan dit je
doen via een scherm, aan te roepen via ‘Wijzigen wachtwoord (via mail)’ onder in het
beheerscherm. Type de toegangscode, type oud en (2x) nieuw wachtwoord en klik op Verzenden.

Pas als op de link geklikt is die in de mail vermeld
staat, zal het wachtwoord gewijzigd worden.

15.3

Vergeten wachtwoord

Indien je het wachtwoord niet (meer) weet kan je deze opvragen via de functie ‘Opvragen
wachtwoord beheerder’. Het aanloggen is een half uur geldig. Als je gedurende deze tijd een ander
beveiligd scherm opvraagt hoef je niet opnieuw aan te loggen. Het wachtwoord wordt ‘versleuteld’
opgeslagen, waardoor het voor een hacker moeilijker is deze gegevens te achterhalen en
inschrijvingen en/of configuratie te muteren.
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15.4

Aanvragen extra beheerder

Via de Menu optie ‘Aanvragen extra Ontip beheerder’ onder de Tab Overig kan je een extra OnTip
beheerder voor je vereniging aanvragen

Na klikken op Verzenden gaat er een email naar de algemene Ontip beheerder. Deze moet de
aanvraag activeren. Door de activatie gaat er een email naar de nieuwe beheerder met daarin het
wachtwoord. Dit wachtwoord wordt willekeurig door het systeem bepaald en bestaat uit een
combinatie van 6 letters en/of cijfers.
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16. Index pagina toernooien
Wil je voor een nieuw toernooi of na afloop van een toernooi niet steeds je website aanpassen ? Dan
bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een index pagina. Klik hierop en neem dan het
volledige adres van de pagina over vanuit de adres regel in de browser. Dit overzicht is te vinden
onder het Tabblad overig. Deze pagina is altijd actueel.

Hierop staan alle toernooien waarvan de begin datum van inschrijving < vandaag en de datum
toernooi > vandaag. Sortering is op toernooi datum.
Via een instelling op het tabblad ‘Algemeen’ in het beheer programma kan de koptekst (Logo +
Toernooi inschrijving) uitgeschakeld worden waarmee het mooier in de eigen site geïntegreerd kan
worden (zie Hfdst 4).

De kop van de toernooi pagina kan worden onderdrukt door een instelling in Configuratie beheer
Tab Algemeen
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16.1

Overzicht OnTip toernooi kalender (alle verenigingen)

Dit is een overzicht van alle toernooien voor alle verenigingen die gebruik maken van het OnTip
systeem.

Op de index pagina is een link te vinden naar deze overzicht pagina.

Deze pagina is voorzien van navigatie en zoek (filter) functies :
- Filter dat alleen de toernooien van één vereniging laat zien
- Filter dat alleen de toernooien van één soort (doublet, triplet, .ed) laat zien
- Filter dat alleen de toernooien gespeeld op een bepaalde dag vd week (maandag, dinsdag,
.ed) laat zien
- Filter dat alleen de eigen toernooien/toegankelijk voor iedereen laat zien
- Mogelijk om ook de toernooien te tonen die nog niet open staan voor inschrijving
- Zoeken op licentienr. Hiermee kan je zien voor welke toernooien je je hebt ingeschreven
De filters kunnen individueel of in combinatie gebruikt worden.
Bijvoorbeeld: Laat de doublet toernooien van vereniging ‘x’ zien die op woensdag gespeeld worden.
Op Petanque Forum is op de hoofdpagina een link naar deze pagina opgenomen.
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17. Statistieken
Als de inschrijvingen van een gespeeld toernooi worden verwijderd, worden een aantal
gegevens opgeslagen in het archief :
-

Naam vereniging
Naam Toernooi
Naam Speler
Soort toernooi (doublet e.d)

M.b.v. de gegevens uit het archief kunnen statistieken worden bijgehouden. Deze kunnen bekeken
worden via het icoontje zoals aangegeven in de hoofdstuk titel.
Op dit moment gaat het om :
-

Tabel Inschrijvingen per toernooi

-

Tabel Top 10 - Toernooien per persoon

-

Tabel Top 10 - Inschrijvingen per datum

-

Tabel inschrijvingen per Browser (Internet Explorer, Chrome etc)

-

Tabel inschrijvingen per Operating System (Windows, IPAD,

-

Staafgrafiek Aantal inschrijvingen per maand

-

Staafgrafiek Aantal inschrijvingen per uur van de dag

-

Taartpunt grafiek Verdeling 10 hoogste inschrijvingen per vereniging

-

Taartpunt grafiek Verdeling soorten toernooien (doublet, triplet , etc.

-

Tabel aantal inschrijvingen per dag huidige maand voor de actieve toernooien (niet archief)

Android, etc)
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18. Aanvraag SMS bundel
De deelnemer kan bij het invullen van het inschrijf formulier aanvinken dat hij/zij een SMS bevestiging
wenst te ontvangen (zie 3.18) . De kosten voor de verzending van een SMS bericht worden verhaald
op de organiserende vereniging.
Via het scherm ‘Aanvraag SMS bundel’ (Tab Overig in configuratie) of via het SMS icon in de plaatjes
balk kan dit gestart worden.

Via dit scherm kan ook een aanvraag gedaan worden voor de kennismakingsactie (10 SMS-jes
gratis). Hiervoor dient onder in het scherm een vinkje gezet worden bij

18.1

Kosten

De kosten per SMS bericht zijn € 0,18. Minimaal aantal sms berichten per bundel is 100.
Indien u gebruik maakt van de kennismakingsactie, betaalt u voor de eerste 10 SMS-jes niets.
Ook de SMS ter bevestiging van de activering (zie 18.3) is gratis en gaat niet van het tegoed af.
SMS bundels kunnen NIET geretourneerd (terug verkocht) worden. De vereniging is verantwoordelijk
voor eventuele fouten in de aanvraag. Bij twijfel zal de OnTip beheerder contact opnemen met de
vereniging.
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18.2

Bevestiging aanvraag

Van de aanvraag ontvangt u een factuur op het aangegeven email adres.

18.3

Bevestiging activering

Zodra OnTip beheer de aangevraagde bundel heeft geactiveerd, ontvangt u hiervan via Email een
bevestiging.

Bij de aanvraag is het ook mogelijk aan te geven dat u van de
activering een SMS bevestiging ontvangt. (Hiervoor moet wel een mail
forwarder geïnstalleerd zijn door de OnTip beheerder) . Zet daarvoor
een vinkje bij optie 3:

Het verzenden van dit SMS bericht gaat van uw tegoed af, tenzij u gebruik maakt van de
kennismakingsactie. Dan is het gratis.
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19. Toernooi schema’s
De
gegevens
voor
een
toernooi kunnen ook gebruikt
worden
voor
het
samenstellen
van
een
toernooi schema voor de
voorgelote partijen. In de
OnTip
homepagina
kan
hiervoor
onder
Tabblad
’Overig’
een
programma
geselecteerd worden.
Als eerste wordt gevraagd om
het aantal spelers en het
aantal rondes. Het aantal
spelers is al ingevuld a.d.h.v. van de inschrijvingen. Ben je nog niet zeker van het aantal spelers,
dan kan je kiezen om een schema zonder namen te laten opstellen en een eigen aantal kiezen. Dan
kan je op de dag van het toernooi een aantal mogelijk schema meenemen. Bij een oneven aantal
spelers wordt rekening gehouden met een vrijloting. Ook kan een keuze gemaakt worden of de
teams als letters of als nummers getoond worden.

19.1

Baan toewijzing

Indien gewenst kan er ook gebruik worden gemaakt van baan toewijzing.

Hierna berekent het programma het
schema. Dit kan soms een paar seconden
duren afhankelijk van het aantal spelers en
rondes.
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Zonder namen :

Via de knoppen boven de tabel ,kunnen de gegevens geprint worden of gekopieerd tbv Word of
Excel. Bij een oneven aantal teams wordt automatisch een vrijloting bepaald. Voor het berekenen
van het schema wordt gebruik gemaakt van een zgn randomizer. Dit betekent dat, met uitzondering
van ronde 1, de indeling willekeurig is samengesteld en bij een tweede keer aanroepen zal
afwijken.

19.2

Printen toernooi score briefjes

Van dit schema kunnen via de knop ‘Klik hier voor score formulieren’ de score briefjes geprint
worden. Deze worden standaard als PDF document opgeslagen, waardoor er geen problemen met
printer instellingen zullen optreden.
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Er worden 3 briefjes per pagina getoond, met tussen de briefjes een lijn, die gebruikt kan worden
voor het knippen. Indien de baan toewijzing is gevraagd, wordt deze ook in de scorebriefjes
weergegeven.
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20. Disclaimer
OnTip, het digitale formulier is gemaakt door
Erik Hendrikx uit Bunschoten en wordt voor
een klein bedrag beschikbaar gesteld aan Jeu
de Boules verenigingen. Het auteursrecht ligt
bij eerdergenoemde. De copyright tekst blijft
ten allen tijde op schermen en lijsten staan.
www.ontip.nl is geregistreerd als domein door
Erik Hendrikx. Het programma kan zowel door
NJBB verenigingen als niet NJBB verenigingen
gebruikt worden.

aan alle gebruikende verenigingen. Er worden
geen vereniging specifieke zaken gemaakt.

De auteur kan niet (financieel) aansprakelijk
worden gesteld voor de verkeerde invoer van
gegevens, overmatig zenden van SMS
berichten, oneigenlijk of verkeerd gebruik
van het formulier of voor verminking van
gegevens als gevolg van programma of
computer fouten.
Hij is ook niet verantwoordelijk voor het
uitlekken
van
gebruikersnamen
en
wachtwoorden. De gebruiker heeft de
mogelijkheid het wachtwoord aan te passen.

Voor het gebruik van de SMS dienst worden
extra kosten in rekening gebracht. Voor het
verzenden van de SMS berichten wordt
gebruik gemaakt van een externe partij.
Indien deze partij de prijs voor de verzending
verhoogt, zullen deze kosten bij aanschaf van
een nieuwe bundel worden doorberekend.

Erik Hendrikx is de beheerder van programma
en de hieronder liggende database. Hij heeft
hiermee inzicht in alle gegevens. Deze
gegevens zullen nooit gebruikt worden voor
eigen gebruik (bijv mailing) of beschikbaar
gesteld aan derden. Wel worden er tellingen
bijgehouden. Aanpassingen aan database,
schermen en lijsten komen altijd ten goede

Opmerkingen ter verbetering of uitbreiding
van de programma’s zijn zeer welkom.
Deze komen altijd ten goede aan alle
verenigingen, die gebruik maken van het
formulier. Verwijzingen naar dit programma
dient altijd te gebeuren met een referentie
naar de auteur.

De OnTip beheerder doet er alles aan om
misbruik van de SMS dienst te voorkomen
door het gebruik van geheime codes.
Mocht er toch misbruik gemaakt worden van
de SMS bundel, dan is hij hiervoor niet
financieel aansprakelijk. Aangezien de
vereniging een SMS bundel vooraf afrekent en
zelf bepaald hoe groot deze bundel is, is het
risico voor de vereniging minimaal.
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20.1

Licentie kosten

De kosten voor het gebruik van OnTip worden vanaf 1-3-2015 € 10 per jaar (of € 50 voor 6 jaar).
Dit is een zeer klein bedrag voor de zeer uitgebreide functionaliteit en de ondersteuning van het
programma. Er is voor deze prijs geen enkel ander vergelijkbaar programma beschikbaar.
Indien de licentie verlopen is, is het niet langer mogelijk om aan te loggen op OnTip. Dit is een
geautomatiseerd proces. Wel kan er nog worden ingeschreven op eventueel nog openstaande
toernooien. U heeft dan nog 6 weken om de licentie te activeren met een betaling. Na die periode
zal de vereniging uit OnTip worden verwijderd. Na 6 weken wordt eerst het inschrijven
geblokkeerd. Als de gegevens van de vereniging eenmaal verwijderd zijn (incl eventuele gegevens
m.b.t inschrijvingen) zijn deze niet terug te halen.
Er worden geen herinneringsmails verstuurd om de verenigingen te waarschuwen voor het verlopen
van de licentie. Bij het aanloggen wordt duidelijk aangegeven wanneer de licentie verloopt. Is de
verloop datum minder dan een week in de toekomst, dan wordt de licentie datum fel rood gekleurd
om aan te geven dat binnen een week de licentie verloopt.
In het Tabblad Algemeen van de Beheerpagina (icon gereedschap in plaatjesbalk) zal het rekening
nummer worden vermeld waarop de betalingen zijn binnengekomen. Indien u hier geen of onbekend
rekeningnummer vindt, maar toch betaald hebt, dient u de datum, bedrag en kenmerk van de
betaling via email op te sturen zodat dit goed gezet kan worden.
Betalen licentie
De vergoeding kan betaald worden op rekening NL34INGB 0005627348 tav E Hendrikx, Bunschoten
ovv OnTip <vereniging>. Het is raadzaam om tevens een mail te sturen naar erik.hendrikx@ontip.nl
met de datum + rekeningnr van de betaling zodat snel kan worden overgegaan tot activering.
De hier beschreven regeling m.b.t de kosten van OnTip en de procedure m.b.t het activeren van
een licentie zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden. U stemt in met deze voorwaarden op het
moment dat u een nieuw toernooi toevoegt.

20.2

De bouwer

De OnTip software is ontwikkeld en wordt beheerd door Erik Hendrikx (1961) uit
Bunschoten. Hij is sinds 2006 lid van Jeu de Boules vereniging Boulamis uit die plaats
en vervuld daar sinds 2007 de rol van secretaris en webmaster. In die laatste rol is hij
in 2011 begonnen met het programmeren in PHP. Het steeds weer moeten aanpassen
van de digitale inschrijfformulieren op de website bracht hem ertoe een programma
te maken waarmee dit sterk vereenvoudigd kon worden.
In het dagelijkse leven is Erik werkzaam in de automatisering als software tester bij
Ordina uit Nieuwegein.
© 2011-2017 Erik Hendrikx, erik.hendrikx@ontip.nl
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