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DMS via de website
Meld je aan op de website (https://dms.studentensportcentrumeindhoven.nl/nl/home)

met het Secretarisaccount van de vereniging

Kies voor Profiel in het startscherm.

Kies voor Verenigingen

Accepteren van een klant
De secretaris kan een klant verwijderen of accepteren

Vertraging van acceptatie na aanvraag in dagen=31 Na deze periode wordt een klant
automatisch geaccepteerd.

Klik op bewaren onder in het scherm.
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Inschrijven door een klant
Een klant kan zich inschrijven voor een vereniging. Hiervoor moeten de volgende stappen
worden uitgevoerd.
Maak een keuze in het veld Inschrijven bij een vereniging
Klik op bewaren onder in het scherm.
De klant ontvangt een mail met een bevestiging van de inschrijving.
De beheerder van een vereniging ontvangt ook een mail dat de klant zich heeft ingeschreven,
bijvoorbeeld:

Accepteren van een klant
Als de beheerder van de vereniging de klant geaccepteerd heeft, of het aantal dagen voor een
inschrijving zijn verstreken, krijgt de klant hiervan ook een mail. Ook wordt er een mail naar
het e-mailadres van de administrator en beheerder gestuurd, bijvoorbeeld:

Als de klant daarna de contributie heeft voldaan heeft de klant de mogelijkheid aankopen te
doen die gerelateerd zijn aan de vereniging.
Verwijderen
Wil een lid zich weer uitschrijven bij een vereniging dan kan alleen de beheerder van de
vereniging dit doen.
Ga als beheerder naar de pagina Profiel zoals eerder beschreven.
Kies voor Verenigingen
Zet een vinkje in de tweede kolom onder Verwijderen en druk op bewaren.

Het lid is nu verwijderd. Er wordt een mail gestuurd naar het lid en de beheerder en
administrator.
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DMS via de applicatie op het ESSF kantoor
Start DMS op

Kies bij locatie voor de vereniging
Log in met het Secretarisaccount.

Er zijn twee modulen beschikbaar:
1.
2.

Overzicht klanten
Rapporten

Verwijderen
Ga naar het overzicht klanten

Klik op rechtermuisknop in de lijst met klanten
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Kies voor ontkoppel lid van vereniging

Zonder verdere waarschuwing wordt het lid verwijderd bij de vereniging.

Opzoeken
Om iemand op te zoeken in de lijst kan via de rechter muisknop op bijvoorbeeld de
achternaam een persoon gezocht worden.
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