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Aanmelden
Stap 1
Maak uw eigen account aan.
1.

2.

Stap 2
Vul alle gegevens zorgvuldig in en druk op “Account aanmaken”

1.

2.

Stap 3
Koppel al uw carpoolleden door ieders emailadres in te voeren, gevolgd door “TOEVOEGEN”
Let op! De leden achter de emailadressen moeten aangemeld zijn bij de carpoolregistratie dus stem
het onderling even goed af. Wegen privacy kunnen wij geen lijst van carpoolers vooraf aanleveren.

Stap 4
U bent aangemeld en vanaf nu kunt u het systeem gebruiken.

Gebruik
Onderstaande zijn de meest gebruikte functies verder uitgelegd.

Inloggen
Vul onder “INLOGGEN” emailadres en wachtwoord in.
Druk vervolgens op de knop “INLOGGEN”

Ritgegevens invullen
Vul zoals onderstaand de ritgegevens in en druk op opslaan.

Totale km berekening
In het totaaloverzicht is te zien wat de verschuldigde kilometers zijn ten opzichte van elkaar. Bijv. De
ingelogde “Hans Losakker” staat 134km achter op Sjeng Luijten.
Staat de deelnemer nog niet in de lijst? Gebruik dan “Deelnemer toevoegen?”

Agenda
De onderstaande agenda geeft eenvoudig inzicht in de dagen dat iedereen aanwezig is om te
carpoolen.
#1

#3

#4

#2

#1: Je kunt elkaar berichten achterlaten via de twitpool. Deze berichten worden dan via een
spreekballonnetje bij de ander carpoolers zichtbaar. Bijv. “Ik ga om 16:00uur naar huis”
#2: Je kunt alleen je eigen aanwezigheidsdagen aanvinken en gevolgd door “SAVE” worden deze
opgeslagen en zichtbaar voor de andere carpoolers.
#3: Als je geen gebruik maakt van deze agenda kun je deze dichtklappen.
#4 De kleur van de auto geeft aan wie er aan de beurt is om te rijden. De volgorde is ROOD->ORANJE>GEEL

Wijzigen
Om een oude invoer te wijzigen, drukt u op de “WIJZIG” knop naast de te wijzigen regel.
Hierna worden de gegevens overgenomen naar de invoer velden (links bovenin), waarna u het kunt
aanpassen en weer opnieuw opslaan. De gewijzigde gegevens zijn nu zichtbaar in het overzicht.
Ook de km berekening wordt opnieuw uitgevoerd.

Totaal overzicht
Door op de knop “Totaal overzicht” te drukken, wordt een totaaloverzicht zichtbaar van alle
ingevoerde kilometers.

Wie moet rijden?
Het is mogelijk de software te laten berekenen wie er aan de beurt is om te rijden.
Vul de personen in welke mee gaan rijden in “Invoer van nieuwe km gegevens” en druk op “Wie
moet rijden?”

Hierna wordt een voorstel gedaan wie er moet gaan rijden.

