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Winkerk 7 - Byvoeg van lidmate 

Agtergrond 

Vanaf weergawe 7.30.41 word die byvoeg van lidmate heeltemal verander om die funksionaliteit 

van WinkerkOnline te inkorporeer in Winkerk 7 in. Die normale byvoeg funksie is steeds beskikbaar, 

indien iemand bygevoeg moet word, wat nie op WinkerkOnline gevind kan word nie of indien die 

gemeente nie geregistreer is vir WinkerkOnline nie. Gemeentes wat nog nie vir WinkerkOnline 

geregistreer is nie, word aangemoedig om dit te doen omdat hulle dan deel kan kry aan die 

voordele wat WinkerkOnline toevoeg tot die werking van Winkerk 7. 

Werking 

Om ŉ nuwe lidmaat by te voeg moet daar op die gewone "Voeg By" knoppie geklik word.  

 

 

 

In weergawes voor 7.30.41 was die volgende skerm vertoon: 
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In weergawes na 7.30.40 word die volgende skerm dan vertoon: 

 

 

 

 

Wanneer die opsie "Soek op WinkerkOnline" gekies word, sal die volgende skerm verskyn. 

 

 

In die blokkies bo moet die van of die nooiensvan ingetik word asook die volle name en 

geboortedatum van die nuwe lidmaat. Kliek dan op die "Soek" knoppie. Indien die lidmaat iewers 

gevind word in die sentrale data op WinkerkOnline, sal die lidmaat se inligting in die lysie vertoon 

word. Indien die lidmaat ŉ gesinshoof is, sal die hele gesin se inligting vertoon word. Elke gesinslid 

wat in die Winkerk 7 data ingeskryf moet word, moet aan die linkerkant "GeTag" word, en dan 

moet daar onder aan die skerm op "Kies" gekliek word. 

Wanneer daar op "Kies" gekliek word, word die volgende skerm vertoon: 
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In hierdie skerm is daar ŉ "TAB" vir elke gesinslid. In die bg. skerm is die "TAB" vir die gesinshoof 

aktief. 

Die bostaande skerm wys dat daar ook op gesinslede gekliek kan word. Verder kan daar ook op die 

verskillende "Tabs" aan die onderkant gekliek word soos bv. "Kontak & Adres Info", "Lidmaatskap", 

"Groepe", "Gesin" ens. 

Dit is belangrik om daarop te let dat daar op hierdie punt enige ontbrekende inligting van die 

lidmaat bygewerk kan word. Gestel die lidmaat het nie by die gemeente in WinkerkOnline ŉ 

selfoonnommer gehad nie, kan dit hier ingetik word. Die "Aansluitmetode" word aangedui as 

"WinkerkOnline" en die "Bewysstatus" as "Aangevra". Dit moet net so gestoor word. Wanneer die 

attestaat dan ontvang word moet die "Bewysstatus" verander word na "Ontvang" en kan die 

"Aansluitmetode" ook verander word na gelang van die gemeente se behoeftes. 

Dit word ook aanbeveel dat die lidmaat se adres op hierdie stadium bygevoeg kan word. Dit 

word soos normaalweg in Winkerk 7 gedoen deur op die knoppie met 3 kolletjies langs 

"Woonadres" te kliek. Die normale "Lys van Adresse" skerm word vertoon. Indien die lidmaat 

se adres reeds in die lys van adresse sou voorkom, kan daar vir die adres gesoek word soos in 

onderstaande skerm: 
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Let daarop dat daar in die "Filter skermpie" die syfers 12 ingetik was. Dit vertoon dan alle adresse 

waarvan die straatadres met ŉ 12 begin. Dubbelkliek dan op die regte adres.  

Alle inligting van die lidmate wat op WinkerkOnline voorkom by die betrokke gemeente en wat 

relevant is vir die nuwe gemeente, word dan in die nuwe gemeente se Winkerk 7 databasis 

ingeskryf. Let asb daarop dat al die lidmate wat in die skerm verskyn (in al die verskillende "Tabs"), 

sal almal gelyktydig bygevoeg word in die databasis wanneer daar op "Stoor" gekliek word. 

 

Indien 'n gemeente nie vir WinkerkOnline geregistreer is nie, is die "Soek op WinkerkOnline" 

knoppie grys met 'n rooi sterretjie langsaan wat aandui dat die gemeente nie geregistreer is 

nie. 

 

Ons hoop u geniet die nuwe funksionaliteit. 

 

Jan Venter 

19 Julie 2019 


