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De weergave Wijken

Met behulp van de weergave Wijken, kunt u een locatie indelen in één of meerdere wijken (elke locatie 
bevat overigens altijd tenminste één wijk).

• Klik op de knop Wijken in de weergavenbalk om deze weergave te activeren. 

U bevindt zich nu in de weergave waarin u uw wijkindeling kunt maken.
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• Filter

Het taakpaneel in de weergave Wijken bevat  twee keuzelijsten waarin u de geselecteerde locatie kunt zien 
en de regio waaronder de locatie valt. Via de keuzelijsten is er de mogelijkheid om een andere regio of locatie 
te kiezen. Dit is alleen van toepassing als u betrokken bent bij meerdere locaties (eventueel verspreid over 
meerdere regio's).

U kunt ook de wijken in de lijst filteren op Geen looproute of Wel looproute. Hiermee heeft u snel de wijken 
in beeld die u nog niet in looproutes heeft ingedeeld.

• Wijken

Het weergavepaneel toont de wijkindeling van de geselecteerde locatie. Aangezien elke locatie altijd uit 
tenminste één wijk bestaat, is er ook altijd één wijk in de lijst aanwezig. Die wijk heeft standaard dezelfde 
naam als de locatie. U kunt de gegevens van een wijk wijzigen (bijvoorbeeld de naam van de wijk aanpassen) 
met de knop Wijzigen bovenin de weergave. Wilt u de locatie onderverdelen in meerdere wijken, dan kunt u 
nieuwe wijken aanmaken via de knop Toevoegen. U kunt een wijk ook Kopiëren. Deze optie is handig als u 
een bestaande wijk gaat opdelen.

3



• Koppelingen

Voor de geselecteerde wijk bovenin de lijst kunt u in het onderste gedeelte van het weergavepaneel meer 
gegevens bekijken. Hiervoor klikt u op één van de mapjes onder Koppelingen. 

Achtereenvolgens ziet u hier de detailgegevens van de wijk, de vrijwilligers die bij de wijk zijn ingedeeld, de 
looproutes en de genoteerde busopbrengsten.
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Wijken toevoegen aan een 
Locatie

Een nieuwe wijk toevoegen kunt u vanuit de weergave Wijken.

• Activeer zonodig de weergave Wijken. 

• Klik op de knop Toevoegen. 

Het volgende venster verschijnt:
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Bovenin het venster ziet u de naam van de locatie waaraan u de wijk toevoegt. Mocht u in meerdere 
locaties actief zijn dan kunt u ook voor een andere locatie kiezen.

• Geef in het venster de naam op voor de nieuw aan te maken wijk. 

• Optioneel kunt u een wijknummer toekennen. 

• U kunt ook de persoon selecteren die de rol van wijkhoofd vervult. Gebruik hiervoor het zoekvenster. 
Deze activeert u via de zoekknop met het vergrootglaasje. 

• Klik op OK om de gegevens vast te leggen
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De weergave Vrijwilligers

Clix Collecteweb kent meerdere weergaven. Een weergave is te activeren via de weergavenbalk linksonder 
in het programmavenster.

• Klik op de knop Vrijwilligers in de weergavenbalk om deze weergave te activeren. 

Voor zover deze weergave niet al actief was, verandert nu de opbouw van het venster. In deze weergave 
beheert u de vrijwilligers in uw collectelocatie(s). U kunt personen toevoegen, wijzigen, verwijderen en 
uiteraard bekijken, voor zover de autorisatie binnen het programma u dit toestaat.
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• Filter
Het taakpaneel in de weergave Vrijwilligers geeft de mogelijkheid om de vrijwilligers binnen uw 
locatie(s) naar verschillende invalshoeken te filteren. Deze worden dan in de lijst rechts getoond. 
Bovenin het taakpaneel ziet u bovenaan in welke regio u zich bevindt. Via het uitklaplijstje is het 
mogelijk om een andere regio te selecteren, mocht u binnen meerdere regio's actief zijn.
Onder de regio ziet u de naam van een locatie staan. Dit is de actieve locatie waarvan de 
vrijwilligers in de lijst worden weergegeven. Ook hier is het mogelijk dat er meerdere locaties zijn 
waarbinnen u actief bent. U kunt dan een locatie uit het uitklaplijstje kiezen.
Onder de locatie heeft u de mogelijkheid een wijk binnen de actieve locatie te kiezen. U beperkt 
het filter daarmee tot alleen de vrijwilligers die binnen die wijk actief zijn. Kiest u in de uitklaplijst 
voor de optie met de drie puntjes (…) dan selecteert u geen wijk en ziet u alle vrijwilligers binnen 
de locatie.

• Naam, postcode, functie, status
Als de lijst met vrijwilligers in de geselecteerde locatie omvangrijk is, dan kunt u het filter nog verfijnen 
door een (deel van) een naam of een postcode in te vullen.

Ook kunt u de vrijwilligers met alleen een bepaalde functie in beeld brengen of filteren op de status van 
de persoon.
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• Vrijwilligers
Bovenin het weergavepaneel ziet u de lijst met vrijwilligers, zoals die volgens het ingestelde filter worden 
weergegeven. Door iemand in de lijst te selecteren, worden onderin het venster meer gegevens over die 
persoon getoond.

• Beschikbaarheid/toegang tot persoonsgegevens
Als u voor het eerst toegang krijgt tot Clix Collecteweb, dan is de kans groot dat uzelf of andere personen 
al in de lijst staan. Deze personen zijn dan al bekend bij de instelling waarvoor u als vrijwilliger actief bent. 
Ze worden voorafgegaan door het logo/symbool van die instelling. U kunt gebruik maken van deze 
persoonsgegevens, maar uiteraard zelf de personen gaan toevoegen die nog niet bekend zijn.
Het kan zijn, dat u de toegang tot de gegevens die u niet zelf toevoegt, is beperkt. Meestal kunt u de 
gegevens wel inhoudelijk aanpassen, maar niet verwijderen.

• Koppelingen
De lijst geselecteerde vrijwilliger kunt u in het onderste gedeelte van het weergavepaneel meer gegevens 
bekijken. Hiervoor klikt u op één van de mapjes onder Koppelingen. Achtereenvolgens ziet u hier de 
detailgegevens van de persoon, de rol(len)/functie(s) die de persoon vervult, de looproutes en de 
genoteerde busopbrengsten.
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Een nieuwe persoon toevoegen

U voegt een persoon toe met de knop Toevoegen bovenin het weergavepaneel Vrijwilligers.

• Activeer zonodig de weergave Vrijwilligers. 

• Klik op de knop Toevoegen, bovenin de weergave. 

Het volgende venster verschijnt:
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Bij het invoeren van een nieuwe persoon deelt u deze altijd direct in bij een collectelocatie of een wijk 
binnen de locatie. Het is dus van belang dat een eventuele wijkindeling up-to-date is.

U geeft aan in welke locatie/wijk de betreffende persoon moet worden ingedeeld, de rol die de persoon 
vervult en de startdatum. Daarnaast vult u uiteraard ook de persoonsgegevens zelf in.

Bovenin het venster ziet u meerdere tabbladen. Klik op het tabje Adres etc. om de adresgegevens in te 
vullen. Merk hier op, dat zodra u een postcode invult en naar het volgende vakje wilt springen, 
automatisch de straat/ en plaatsnaam worden bijgezocht. 

Onder het tabje Notities kunt u opmerkingen plaatsen.

• Vul de persoonsgegevens in. 

• Selecteer de wijk/locatie (comité) waar u de persoon wilt indelen. 

• Selecteer de functie die u aan de persoon wilt toekennen 

• Vul bij start functie, de datum in waarop de betreffende persoon in die rol actief is geworden. 

• Vul op het tabblad Adres etc. de adresgegevens in. 

• Plaats eventueel een opmerking op het tabblad Notities. 

• Klik op OK om de gegevens op te slaan
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Een functie toevoegen aan een 
persoon

Bij elke persoon die u aan een locatie toevoegt, kent u ook altijd een rol/functie toe. Het is echter 
mogelijk dat een persoon meerdere rollen of functies vervult, eventueel verdeeld over meerdere locaties.

Bij elke persoon kunt u dan ook zien wat zijn of haar rollen/functies zijn.

• Activeer zonodig de weergave Vrijwilligers. 

• Klik de gewenste vrijwilliger aan, in de lijstweergave in de bovenste helft van het venster. 

• Klik onder Koppelingen op Functies.

U ziet nu de functie(s) die voor die persoon bekend zijn. Aangezien elke functie een begin- en een 
einddatum heeft, kan het hier ook gaan om functies die iemand in het verleden heeft bekleed. Eventueel 
kan het dus ook een functie zijn in een geheel andere locatie. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand 
naar een ander deel van het land verhuisd en daar locaal ook collectevrijwilliger wordt.
Wilt u aan een bestaande persoon een nieuwe functie toevoegen of een bestaande functie wijzigen, 
gebruik dan de knoppen Toevoegen en Wijzigen boven de lijstweergave van de functies.
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Een persoon verwijderen

Vooraleer u een persoon wilt verwijderen uit Collecteweb is het raadzaam na te gaan in hoeverre het misschien 
meer wenselijk is om de functie van de persoon in kwestie een stopdatum toe te kennen of de status te wijzigen 
in b.v. "niet beschikbaar".

M.b.v. van het filter bij Opties in het hoofdmenu kunnen personen met een stopdatum worden verborgen. 
Gekozen kan worden uit 'vandaag', '1 jaar', '2 jaar' of '3 jaar'. Personen met een stopdatum voor die tijd 
verdwijnen in Collecteweb uit beeld maar blijven in de database, het archief. De optie '*** maak een keuze ***' 
laat alle vrijwilligers zien, ongeacht de stopdatum.

Afb. Functies verbergen d.m.v. Filter bij Opties in het hoofdmenu 

13



Als u wilt aangeven of een persoon zonder actieve functie nog wel (of juist niet) in de toekomst 
beschikbaar is, dan kunt u de status van de persoon wijzigen van 'beschikbaar' in 'niet beschikbaar' of 
'tijdelijk niet beschikbaar'.

Het kan voorkomen dat een persoon per ongeluk dubbel is aangemaakt of om andere redenen uit het 
bestand gehaald moet worden. In dat geval kunt u gebruik maken van de verwijder knop in het 
hoofdscherm van de weergave vrijwilligers.

Afb. Verwijder personen in het hoofdscherm van de weergave Vrijwilligers

Met deze knop kunt u ook tegelijkertijd meerdere personen verwijderen (zie artikel: Regels markeren in 
de lijstweergaven). Feitelijk wordt de verwijder-status toegekend waarmee een persoon definitief uit 
beeld verdwijnt, maar behouden blijft in een slapend archief.

14



Adresetiketten afdrukken

Vanuit de weergave Vrijwilligers kunt u adresetiketten afdrukken van geselecteerde personen.

• Activeer zonodig de weergave Vrijwilligers. 

• Markeer één of meerdere personen in de lijst met vrijwilligers. 

• Klik op voor de knop Extra. 

• Kies voor de optie etiketten in het menu.

Advies type etiket:  3 koloms / 8 rijen (24) 

afmetingen:  70 x 36  (bijvoorbeeld Staples)

Instelling marges: links & rechts: 6,01

boven & onder 5,23
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