Uw Verenigingsuitslag in PDF afdrukken met Winver
Om Uw vereniging uitslag vanuit Winver voor Windows te kunnen afdrukken in PDF en gelijk
per email naar de liefhebber(s) te verzenden handelt U als volgt.
1. Download (eenmalig) een PDF printer. Klik hier om de PDF printer Bestand te downloaden.
2. Installeer de PDF printer Even goed opletten tijdens de installatie, er worden tal van tools
aangeboden tijdens de installatie vinkjes even weg halen.

Belangrijk: Zorg dat U bij Windows 8.1 t/m Windows 10 ingelogd bent met
administrator rechten zodat U van Windows toestemming heeft om programma’s te
verwijderen en te installeren
3. Als U normaal de uitslag wilt printen klikt U op afdrukken daarna selecteert U PDFCreator en

klikt op OK
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4. Nu kunt U bij Documentnaam de naam van de vlucht en datum zetten.
Kies voor opslaan als U het PDF bestand wilt opslaan.
Kies voor email als U het PDF bestand wilt e-mailen naar de liefhebber(s) die aan de
wedvlucht hebbendeelgenomen.
De optie E-mail maakt gebruik van het standaard geïnstalleerde e-mail programma

Uitslagen met vooraf opgegeven ringnummers
In WinVer kunnen uitslagen worden gemaakt aan de hand van vooraf opgegeven
ringnummers.
De ringnummers kunnen hiervoor worden gemarkeerd in de hoklijsten van WinVer.
Hiervoor is een aanvullende registratie voor WinVer nodig.
Prijs vanaf 2021
Deze optie is een betaalde module welke via Contact formulier kan worden besteld
voor € 50,00 per jaar
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Copyright & Disclaimer
© Copyright
Dit is een uitgave van Compuclub, April 2021
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Compuclub
De Compuclub behoudt zich het recht voor wijzigingen en verbeteringen aan te brengen
zonder voorafgaand bericht Compuclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is
met de instructies in deze gebruikershandleiding.
Merken
Alle woord- en beeldmerken in onze handleidingen zijn eigendom van Compuclub, tenzij
anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Compuclub. is het niet toegestaan
gebruik te maken van deze merken.
Pdf-bestanden
Pdf-bestanden mogen alleen voor persoonlijke gebruik worden gedownload en afgedrukt en
niet worden verspreid zonder toestemming per e-mail van Compuclub
Linken naar deze website
Het is na onze toestemming per e-mail toegestaan naar uitsluitend de homepage van onze
website te linken. Direct doorlinken naar een pagina wordt afgeraden omdat Compuclub zich
het recht voorbehoudt om de structuur van de website naar eigen goeddunken te wijzigen.
Disclaimer
Compuclub besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar handleidingen om de geboden
informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te laten zijn.
Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend,
inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de handleidingen
worden gepubliceerd of waartoe via de handleidingen toegang toe wordt geboden.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de
handleidingen, wordt door Compuclub uitdrukkelijk afgewezen.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de
handleidingen.
Informatie van deze handleidingen mag niet zonder schriftelijk toestemming worden
overgenomen
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de handleidingen stellen we op prijs.
U kunt ze per mail via ons contactformulier aan ons kenbaar maken.
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