Indein U nog een oudere versie van Compustam heeft is het misschien aan te raden een upgrade te doen
Indien U Compustam 2021 heeft aangeschaft is dit inclusief wekelijkse prestati

Automatisch laden prestaties
Compustam-Cloud server
Prestatiebestanden Fondclub Noord Nederland correct in Compustam weergeven
Automatisch laden prestaties naar Compustam-cloud met Compustam 2021

Tips en Truks
Compustam

(De Compustam versie moet wel het juiste 8-cijferige NPO-nummer geregistreerd zijn)

1.

Start Compustam 2021 op

Updates Compustam
via onze website
downloaden
Tabblad Updates

Uitgebreide handleiding
Compustam 2021
Met Windows 10

Als U een upgrade naar
Windows 10 wilt doen
update dan ook
Compustam naar de laatst
beschikbare versie.
Maak altijd eerst een
Back-up van Compustam
voordat U een upgrade
naar Windows 10 doet

Prestatiebestanden
Compustam alleen in
Compustam 2021
Via Compustam-Cloud

2

Er verschijnt een melding

3

klik op ja

3a klik op nee als U een herinstallatie gedaan heeft met Compustam 2017 release 9.01
tot 9.03 Update deze dan eerst naar de laatst beschikbare Compustam versie
( Controleer of de FNN al vermeld is bij
Menu-item instellingen gebruikersgegevens Tabblad prestatiegegevens)

In de Compustam versies 8 en 2021 foutieve landencodes wijzegen via Menu-item Duiven

Indein u nog een oudere versie van Compustam heeft is het misschien aan te raden een upgrade te doen
Indien U Compustam 2021 heeft aangeschaft is dit inclusief wekelijkse prestaties

Automatisch laden prestaties
Compustam - Cloud server
Prestatiebestanden Fondclub Noord Nederland correct in Compustam weergeven

Tips en Truks
Compustam

Automatisch laden prestaties naar Compustam-cloud met Compustam 2021

(De Compustam versie moet wel het juiste 8-cijferige NPO-nummer geregistreerd zijn)

4 Onderstaand venser opent

Updates Compustam
via onze website
downloaden
Tabblad Updates

Uitgebreide handleiding
Compustam 2021

1. Klik op Prestaties laden van
Compustam-Cloud server
2. Klik op de knop met het pijltje
achter het niveau van Uw keuze
3. Klik op de naam van het niveau
waarop U de prestatie van het
desbetreffende niveau bijhoudt.
4. Herhaal stappen 2 en 3 voor
alle niveaus die U wenst te
importeren
5. Klik als laatste op start toevoegen
6. Na enige tijd verschijnt ede mel
ding dat het prestatiebestand
geladen is klik op OK

Met Windows 10

Als U een upgrade naar
Windows 10 wilt doen
update dan ook
Compustam naar de laatst
beschikbare versie.
Maak altijd eerst een
Back-up van Compustam
voordat U een upgrade
naar Windows 10 doet

Via menu-item instellingen gebruikersgegevens ( tabblad) prestatiesgegevens
Prestaties niveaus instellen of aanpassen (Zet de FNN in een van de lege Prestatieniveaus) niet vergeten om op opslaan te klikken
TIP: Als er geen automatische melding komt is dit misschien uitgezet AANZETTEN:
zorg dat er een vinkje voor Automatisch melden als nieuwe prestatiebestand beschikbaar
is op Compustam-Cloud

Prestatiebestanden
Compustam alleen in
Compustam 2021
Via Compustam-Cloud

In de Compustam versies 8 en 2021 foutieve landencodes wijzegen via Menu-item Duiven

