
Nieuw in Assist
Een overzicht van enkele nieuwe
mogelijkheden in Assist en zaken

die eraan komen in 2020.



Nieuw in Assist:
Registratie van G-zwemmers en

aanvraag licenties voor G-zwemmers.



Voortaan moet je per lid aangeven of iemand
aan G-zwemmen doet of niet.



Dit kan zowel in de detailfiche van een Persoon of een Lid,
maar ook meteen bij het toevoegen van een nieuwe Persoon als Lid.



In het onderdeel ‘Extra gegevens’ vind je een nieuwe keuzelijst
‘Beperking’ met 6 beperkingen en de optie ‘Niet van toepassing’.



Omdat sommige G-zwemmers meerdere
Beperkingen hebben, kan je één…



…of meerdere beperkingen
aan deze lijst toevoegen.



Deze gegevens kan je ook terugvinden
in het onderdeel ‘Gegevens Vlaamse Zwemfederatie vzw’.



Via die weg kan je voor elke G-zwemmer
de nodige informatie instellen.



Licentienummers voor G-zwemmers wijken af
van de standaard Licentienummers. Een licentienummer

aanvragen gebeurt op dezelfde manier



Je kiest een Sporttak en vult verplicht de 
aanvraagdatum en de datum van het medisch attest in.



Het is aan de Zwemfederatie om de klassering
van de G-zwemmer op te geven.



Als de licentie goedgekeurd werd, verschijnt ook
hiervan een melding op het startscherm van Assist.



Je merkt dat een Licentienummer voor een G-zwemmer
andere letters en cijfercombinaties heeft.



Nieuw: ‘Mijn Assist’
De persoonlijke omgeving waar

leden hun persoonsgegevens zelf
kunnen beheren.



Om ‘Mijn Assist’ voor jouw club te activeren,
ga je naar de nieuwe rubriek
‘Voorkeuren en instellingen’.



Daar kan je kiezen of je leden hun gegevens zelf wilt laten beheren.
Standaard staat dit op ‘Neen, wij beheren alle gegevens zelf’.



Je kan er ook voor kiezen dat jouw leden
hun gegevens enkel kunnen nakijken/lezen.



Als ze hun gegevens ook effectief zelf mogen aanpassen, kan je bepalen 
wie op de hoogte moet gehouden worden indien dit gebeurt.



Geef voor deze medewerker een correct werkend e-mailadres op.



Vervolgens kan je bepalen welke velden
je leden al dan niet mogen bekijken en/of bewerken.



Dit overzicht lijkt op datgene van de Wachtlijst, maar beiden staan los 
van elkaar. Je kan hier dus meer of minder velden toelaten.



Om een extra veld toe te voegen, klik je op één van de
NIEUW-knoppen in de linkerblauwe titelbalk naar keuze.



Geef dit nieuwe veld
een unieke benaming.



En bepaal over wat voor soort veld het gaat.
Je hebt nu ook de mogelijkheid om een keuzelijst aan te maken.



In dit voorbeeld kiezen we
voor een eenvoudig tekstveld.



Het nieuwe veld verschijnt nu ‘ergens’ in het overzicht,
maar je kan deze met de pijltjes van plaats veranderen.



Op die manier kan je dit veld
enkele plaatsen laten zakken.



Tot deze op de juiste plaats
staat in het overzicht.



Eventueel kan je ook één of meerdere standaardvelden van Assist 
afvinken. Velden die de VZF nodig heeft, kan je niet afvinken.



Van zodra je een nieuw lid inschrijft, zal deze een automatische
mail krijgen met een versleutelde link naar ‘Mijn Assist’.



In Assist staat een standaard mail,
maar je kan ook hier de lay-out en teksten aanpassen.



Zo kan je de achtergrondkleur van de balk
met het logo aanpassen naar de huisstijl van jouw club.



En kan je uiteraard
het logo van jouw club opladen.



Ook de teksten van de mail kan je aanpassen. Het spreekt voor zich
dat je de {versleutelde-link} niet mag verwijderen.



Ten slotte kan je nog een ‘mail-alias’ instellen van waaruit
deze automatische mail verstuurd wordt.



Dit kan een andere mail-alias zijn dan diegene
die je elders in Assist al ingesteld hebt.



En uiteindelijk ziet deze mail er dan ongeveer zo uit.



Als het lid op de versleutelde link klikt,
komt hij in ‘Mijn Assist’ terecht.



Alle velden die je aangevinkt had,
zijn zichtbaar en bewerkbaar.



Het lid kan gegevens aanpassen
en deze versturen.



Nieuw in Assist:
Ontwerp je eigen webshop

en verkoop tickets voor
activiteiten, t-shirts,… online.



In de rubriek ‘Activiteiten’ kan je alle activiteiten van de vereniging
en deelnemers beheren, alsook tickets maken en verkopen.



Voor je een eerste activiteit aanmaakt waarvoor je tickets wilt verkopen,
kan je best eerst de rubriek ‘Voorkeuren en instellingen’ overlopen.



In de rubriek ‘Voorkeuren en instellingen’ kan je heel wat
zaken aan je eigen voorkeuren aanpassen en instellen.



Opgelet! Dit zijn de ‘standaardinstellingen’ die bij elke activiteit 
standaard ingeladen worden. Eens deze zijn ingesteld kan je nadien,
per activiteit deze instellingen, teksten, layout specifiek aanpassen.



Zo kan je de kleuren van de webshop, het lettertype
en het logo aanpassen aan de huisstijl van je vereniging. 



In enkele kliks kan de webshop er helemaal anders uit zien…







Alle titels en teksten in de webshop kan je aanpassen, zodat je met een
beetje creativiteit meer kan verkopen dan enkel tickets voor activiteiten.





Ook de tekst van de ‘Algemene Voorwaarden’ kan je aanpassen.
Je kan heel wat variabele waarden in je tekst opnemen.



Na elke bestelling wordt automatisch een mail verstuurd met daarin
de tickets of vouchers. Ook die mail kan je naar jouw wensen aanpassen.



Opdat kopers kunnen terugmailen, moet je eerst een ‘mail-alias’ 
instellen. Assist legt je stap voor stap uit hoe je dat doet.



Wil je de verkoop wat opvolgen, dan kan je na elke bestelling een 
bevestigingsmail laten aankomen bij één of meerdere medewerkers.



Om de betaling te regelen heeft Assist gekozen voor een samenwerking 
met Mollie. Klik op de link in Assist om een Mollie-account aan te maken.



Op de website van Mollie klik je
rechtsbovenaan op de link ‘Sign up’.



Vul het formulier in, klik op ‘Account aanmaken’
en werk alle volgende stappen af tot je account actief is.



Let er goed op dat je in je account minstens 1 ‘betaalmethode’ instelt.
Ga hiervoor naar ‘Instellingen’ en klik door op ‘Betaalmethodes’.



Seleteer vervolgens minstens 1 betaalmethode.
Merk op dat elke methode een andere transactiekost heeft.



De goedkoopste oplossing is ‘SEPA – Bankoverschrijving’ aan
€ 0,25 per transactie. Bancontact komt op € 0,39 per transactie.



Tot slot heb je nog de Live API key nodig om je Mollie-account te
koppelen aan je Assist-abonnement. Ga naar ‘Developers’ – ‘API-keys’.



Wil je eerst een paar keer testen (zonder kosten), kopieer dan de
Test API key. Wil je echt beginnen verkopen, kopieer dan de Live API key.



Keer terug naar Assist, plak daar de Live API key
en klik op ‘Mollie-account koppelen’.



Heb je alles correct ingesteld, ga dan naar
de rubriek ‘Activiteiten toevoegen en beheren’.



Daar krijg je per werkjaar een handig overzicht met per activiteit een
rechtstreekse link naar de deelnemers (  ) of het financieel overzicht (  ).



In de detailfiche van een activiteit kan je alle nodige gegevens
zoals benaming, tijdstip, locatie… opslaan en bewerken.



Ben je van plan om tickets aan te maken voor een activiteit,
dan kan je hier alvast de nodige contactgegevens invullen.



Wordt deze activiteit georganiseerd in het teken van de nieuwe GDPR,
koppel deze dan meteen aan het GDPR-Logboek in Assist.



Om een activiteit niet meer te zien verschijnen in keuzelijsten in
o.a. de rubriek Boekhouding, klik je op de knop ‘Activiteit archiveren’.



Door bovenaan de keuzelijst ‘Welke gegevens’ aan te passen,
spring je naar een andere pagina met meer mogelijkheden.



Op de pagina ‘Deelnemers en gastenlijst’ krijg je een overzicht van 
iedereen die zich ingeschreven heeft of een ticket gekocht heeft.



Je kan zelf manueel deelnemers of gasten toevoegen
om zo een eigen gastenlijst te maken



Rechts bovenaan kan je een deelnemerslijst downloaden,
adresetiketten, een e-maillijst of de lijst exporteren naar Excel.



Op de pagina ‘Tickets’ kan je tickets aanmaken en beheren,
en instellen wanneer de voorverkoop start en eindigt.



Op de detailfiche van een ticket bepaal je de benaming, de prijs,
het aantal… Voor een gratis activiteit geef je € 0,00 als prijs op.



Je kan ervoor kiezen om een ticket aan te maken, maar dit (tijdelijk) op 
‘onactief’ te zetten. Hierdoor zal dit niet verschijnen in de webshop.



Bij sommige velden vind je een info-knop ( ). De info die je daar vindt, 
kan je helpen om de opmaak van tickets en webshop te optimaliseren.



Klik op de knop met het vergrootglas om
een voorbeeld te downloaden van een ticketblad.



Voor je effectief tickets begint te verkopen,
kan je op die manier nakijken of alle info 100% klopt.



Van zodra je minstens 1 ticket aangemaakt hebt, verschijnt zowel
de link naar de Bestelpagina als naar de Scanpagina.



Op die Scanpagina kan je met behulp van een barcode-scanner
snel en eenvoudig tickets zoeken en/of scannen.



Let wel: Assist biedt zelf geen scanners aan (die moet je zelf aankopen).
Assist biedt ook geen live ondersteuning aan tijdens jouw event.



Als je jouw boekhouding in Assist beheert,
kan je per activiteit een financieel overzicht opmaken. 



Datzelfde financieel overzicht kan je
vervolgens downloaden als PDF.



Tenslotte kan je per activiteit de standaard voorkeuren en instellingen
aanpassen aan de specifieke noden van die ene activiteit.



Heb je een vraag, klik dan rechts bovenaan op de knop ‘Help’
om naar de online help pagina’s van Assist te gaan.



Je komt terecht op de pagina help.assistonline.eu waar je onder de
rubriek ‘Tickets’ antwoorden krijgt op heel wat veel gestelde vragen.



Klik door op één van de veelgestelde vragen
om het antwoord te krijgen op je vraag.



Wordt verwacht in 2020:
Rechtstreeks in Assist mailen naar
leden, ledengroepen, personen…



Momenteel vind je in de linkernavigatie van de rubrieken
Leden, Personen en Adressen nog 3 knoppen

Personenlijsten, Adresetiketten en E-maillijsten.



Deze zullen op termijn verdwijnen, en vervangen worden
door deze 4 knoppen rechts boven het overzicht.



Door op één van deze knoppen te klikken,
zal je op de pagina zelf een pop-up zien verschijnen.



Zo kan je veel makkelijker – zonder te moeten springen
naar een andere pagina – een adressenlijst kunnen opvragen.



Die je net als nu al mogelijk is,
kan sorteren op een veld naar keuze.



Maar niet alleen enkel als PDF, maar ook
als Word-document zal kunnen opvragen.



Zo zal het ook makkelijker worden om voor een bepaalde groep
leden, personen of adressen adresetiketten op te vragen.



Ook hier kan je kiezen of je ‘1 etiket per persoon’
of ‘1 etiket per adres’ wilt opvragen.



En hoeveel etiketten je
op 1 pagina wilt afdrukken.



Ook deze etiketten kan je sorteren
op een veld naar keuze.



Maar zo wordt het ook mogelijk om rechtstreeks vanuit Assist
een mail te sturen naar een selectie van leden, personen of adressen.



Je zal ofwel een lijst met e-mailadressen kunnen kopiëren om te 
gebruiken in je eigen mailprogramma, of zelf een mail opstellen in Assist.



Je zal zelf een aantal ‘standaardmails’ kunnen opstellen,
die je via een handige keuzelijst zal kunnen inladen.



Zo’n standaardmail kan je indien nodig nog
aanpassen voor je deze effectief verstuurt.



Ten slotte kan je ook via die weg
gegevens exporteren naar Excel.



Ook hier krijg je de verschillende opties om de
juiste groep leden, personen of adressen te selecteren.



En kan je de Excel meteen op de juiste manier sorteren
(ook al is dat bij Excel iets minder van belang). 



Wordt verwacht in 2020:
Een planbord voor jouw

trainingen en lessenreeksen.



Via de rubriek ‘Ledengroepen’ zal het mogelijk zijn om een overzichtelijk
Planbord op te maken voor al je trainingen en lessenreeksen.



In het onderdeel ‘Algemene gegevens’ komt het volgnummer,
de benaming, de afkorting en het sportaanbod van deze ledengroep.



Per groep kan je meerdere ‘Lessenreeksen’
of ‘Trainingsmomenten’ toevoegen.



Per Lessenreeks of Training geef je aan wat dit inhoudt,
wanneer deze plaatsvindt, waar, wie de trainers of lesgevers zijn, enz…



Je selecteert eerst of het gaat om een eenmalige les
of workshop, een lessenreeks of een training.



In dit voorbeeld gaat deze lessenreeks
steeds door op dezelfde dag in de week.



Je geeft naast die vaste weekdag ook het Begin- en Einduur op
en in het geval van een reeks ook het aantal lessen.



Zijn er dagen (bijv. tijdens een vakantieweek)
dat er geen les is, dan kan je deze ook opgeven.



Assist berekent zelf de datum van de laatste les
(die je indien nodig zelf nog kan aanpassen).



Vervolgens geef je nog op waar deze lessenreeks of training plaatsvindt. 
In het veld ‘Benaming in Assist’ kan je dit vrij invullen.



Je geeft het maximum aantal leerlingen of leden op
en selecteert de lesgevers of trainers.



Ten slotte kan je nog – specifiek voor deze lessenreeks of training –
enkele contact- of info-gegevens opgeven.



Heb je dit voor al je lessenreeksen of trainingen gedaan,
dan bouwt Assist automatisch een planningsbord op.



Heb je elke lessenreeks of training een eigen kleur gegeven,
dan kan je ervoor kiezen om dit gekleurd weer te geven.



Zeker in het geval je meerdere lessen of trainingen binnen
dezelfde soort ledengroep hebt, kan dit het overzicht verduidelijken.



Als je vervolgens op zo’n vak klikt, verschijnen alle leerlingen
of leden die in deze groep les volgen of trainen.




