Organisatie van en aanmaak voor de catalogus van de BH proef vanaf 1 jan. 2016.
Ga naar MYKKUSH –http://www.kkush.be/Home/MYKKUSH/tabid/2714/Default.aspx
Klik op “Online Office”
Paswoord en gebruikersnaam in voegen en klik op “Log in”.
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Klik op “Ingave catalogen”
Klik op “BH Test”
Klik op “Wedstrijddatum aanmaken” kan enkel indien de proef in de sportkalender staat.
Breng de datum van de proef in en klik op “Opslaan”.
Klik vervolgens op “Terug”
Klik nu op “Wedstrijdorganisatie”
Breng de wedstrijddatum en de gegevens van uw Keurmeester in.
Klik op “Opslaan”
Klik op “Terug”
Ga naar “Gegevens opzoeken” en breng de naam in van de hond.
Klik vervolgens op “Zoeken”.
Dan krijgt U de keuze tussen de gegevens die verschijnen, indien de hond reeds een fiche heeft
in het systeem of,“Nieuwe Fiche toevoegen”.Kiest U voor een hond die reeds een fiche heeft,
dan klikt U links van de naam van de hond op “EDIT”.
De fiche verschijnt, U kent een “loop nummer” toe en klikt “BH test” aan.
Vervolgens klikt U op “Opslaan”.
Kiest U voor aanmaken nieuwe fiche, dan klikt U op “Nieuwe fiche toevoegen” en vervolgens
brengt U zorgvuldig alle gevraagde gegevens in, ook het E-mail adres!!! van de eigenaar. Ook
hier loopnummer en aard van de proef aanklikken.
Vervolgens klikt u op “Hond opslaan”.De hond heeft nu een nieuwe honden fiche en is
ingebracht in uw catalogus.
U kan uw catalogus 3 of 4 X afprinten en na deze met de hand te hebben ingevuld laten
ondertekenen door de keurmeester na de proef. In geen geval kunnen er op de dag van de
proef honden worden toegevoegd.
Na de wedstrijd gaat U terug naar MYKKUSH, catalogus aan maken en naar de rubriek,“Invullen
catalogus”. U brengt zorgvuldig de resultaten in en klikt op “Opslaan”.
Vervolgens klikt U op “Terug”
Om af te ronden klikt U op “Cataloog met resultaat” het systeem zal U vragen of U zeker bent.
Als U dit bevestigt kan U niets meer inbrengen in de catalogus. De catalogus is dan
onherroepelijk vertrokken.
Als U verkiest te klikken op “Cataloog aanmaken”ook in dit geval zal het systeem U vragen of U
zeker bent. Als U dit bevestigt dan vertrekt hij ook maar, ZONDER RESULTATEN en kan U deze
ook niet meer inbrengen. Het is dus van het grootste belang om de resultaten in te brengen!

Knoppen cataloog aanmaken en cataloog met resultaat -AFBLIJVEN tenzij men de cataloog wenst
door te sturen.
Van den Bosch Fons

