instructie en regelgeving NIC
Hier onder vindt u een korte instructie m.b.t. het gebruik van Winver. Als NIC heb je dan de NICmodule nodig. Die kun je (momenteel gratis) aanvragen bij Compuclub.
Ook moet vervolgens het ledenbestand van de afdeling ingelezen worden (of alleen de
ledengegevens inbrengen van leden van andere verenigingen die komen inkorven), zodat Winver ook
de leden herkent die van een andere vereniging bij het NIC komen inkorven.
Daarnaast moet je als NIC de regelgeving voor de nationale vluchten in acht nemen, zoals die op de
NPO-site gepubliceerd is.

Gebruik NIC-module WINVER
Indien er binnen uw verenigingen leden van een andere vereniging in komen korven dan dient u in
het Winver gebruik te maken van de NIC(inkorfcentrum)-module.
Onderstaand een korte omschrijving hoe te handelen.
Starten module Nationaal Inkorfcentrum
Om de inkorfcentrum-module te starten, start u WinVer op de gebruikelijke manier op.
Klik vervolgens op de knop “N” in het vak Programma om de inkorfcentrum-module te activeren.
Met de knop “V” kunt u weer terugkeren naar het verenigingsniveau.
U kunt bij menu Help – Modules controleren welke modules zijn geactiveerd in uw programma, en
voor welke verenigingen uw inkorfcentrumprogramma is geregistreerd.
De werking van de inkorfcentrum-module is voor alle beschikbare onderdelen nagenoeg gelijk aan de
werking van het verenigingsprogramma (zie handleiding WinVer).
Alle handelingen voor het inkorfcentrum dienen te worden uitgevoerd terwijl de knop “N” van
Nationaal Inkorfcentrum is ingedrukt.
In de module voor Nationaal Inkorfcentrum kunnen alleen vluchten worden berekend met een
minimale vluchtafstand van 250 km.
Instellingen Inkorfcentrum
Alle instellingen voor het inkorfcentrum kunnen worden gemaakt onafhankelijk van de instellingen
voor de vereniging.
Verzenden gegevens naar rekenbureau
Bij een Nationale vlucht kunt u als inkorfcentrum nu de gegevens van alle leden inzenden die bij u
inkorven. U dient de gegevens dan dus in te zenden terwijl de “N” knop is geactiveerd. De naam van
het W- en D-bestand krijgt nu een 5 voor het verenigingsnummer. U dient dan vervolgens niet meer
de gegevens vanuit uw verenigingsmodule in te zenden! Dit geldt ook voor de leden die van buiten
uw vereniging bij u hebben ingekorfd. Zij dienen voor de betreffende vlucht niet meer vanuit hun
eigen verenigingsprogramma in te zenden.

Gegevens overnemen van inkorfcentrum naar vereniging
Om de gegevens die in de inkorfcentrum-module zijn ingevoerd over te nemen naar de
verenigingsmodule, kunt u de vlucht eerst exporteren naar UDP vanuit de “N”-modus (via Extra –
Exporteren naar UDP). Vervolgens kunt u dit bestand in de “V”-modus inlezen via de knop UDP lezen.
Ook voor leden van buiten uw vereniging kunt u op deze manier een UDP-bestand aanmaken dat zij
eventueel in hun eigen verenigingsprogramma kunnen inlezen.
Het verenigingsprogramma zal bij het inlezen alleen de gegevens van de eigen vereniging uit dit
bestand overnemen.
Overigens is er een speciale knop (in de werkbalk, “UDP uit NIC) in Winver waardoor je in de V stand
de vluchtgegevens kunt overnemen vanuit de NIC module.
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