Nieuwsbief Compuclub
Compustam-Cloud
website is steeds in
ontwikkeling nu al
in meerdere talen
beschikbaar

Seizoen 2018 staat op
het punt van beginnen

Compustam-Cloud
website

Download de nieuwste
handleidingen van de
Compuclub
Nieuwe ontwikkelingen
In de nieuwste versie van
Compustam 2018 zit een
nieuwe manier van
prestaties ontvangen van
Uw duiven. Als U
Compustam opstart krijgt U
een melding dat er een
nieuw prestatiebestand is
gevonden. U kunt op ja of
nee klikken als U op ja klikt
verschijnt een venster
toevoegen prestatiebestand Compuclub. Klik
op prestaties van
Compustam Cloud server.
U moet eenmalig de juiste
niveaus instellen daarna
klikt U op start toevoegen
en de prestaties van Uw
duiven worden toegevoegd
Later zal het ook mogelijk
zijn eerdere jaren toe te
voegen. Hier is de
Compuclub hard mee
bezig.
Compuclub is in Maart
2017 voorzichtig begonnen
met Compustam Cloud wat
een nieuw onderdeel is van
Compustam 2018.
Compustam en
Compustam Cloud zullen

dit jaar en de komende
jaren veder worden
uitgebreid. Een uitgebreide
handleiding van
Compustam 2018 vind U in
de installatie map waarin
Compustam geïnstalleerd
is. Als U deze map met de
Windows verkenner opent
vind U daar een map PDF
met daarin 2 pdf bestanden
een is de Compustam 2018
en de andere is van
Compustam Cloud.
Natuurlijk vind U op onze
website altijd de meest
recente handleidingen.

Uitslag in PDF printen
Installatie tips voor
Windows 10
Automatisch updaten
Compustam 2018
release 9.13+

Overweegt U een upgrade
naar Windows 10 maak dan
altijd eerst een back-up
van Uw gegevens bijv. Uw
Compuclub programma’s

Check Datumnotities
Voordat U Compustam
2017 release 9.12+
installeert moet U Uw
datumnotities checken van
Uw Windows versie. In de
meest recente handleiding
staat dit groot aangegeven
op de voorkant van de
handleiding, Als U nog een
eerdere versie van de
handleiding heeft download
dan de meest recente van
onze website

Voor het laatste nieuws
kijkt U op
duivensportbond.nl

Compustam 2017
Nieuw in Winver
Hoklijsten
Uitslagen met vooraf
opgegeven ringnummers
dit vind U in het nieuwe
onderdeel hoklijsten

Compuclub zit op
FACEBOOK LIKE ONS

Installatie tips voor
Windows 10

Windows 10 en de
programma’s van
Compuclub
U kunt de nieuwste
programma’s van
Compuclub gebruiken
Zoals Compustam 2017 en
hoger en de nieuwste
versies van Winver en
Autokon voor Windows
Alleen moet U rechten van
administrator hebben
Ook vind U een uitgebreide
handleiding voor het
aansluiten van een
Compoort kabel als Uw
Windows 10 geen
Compoort meer heeft
Verder staat er een
handleiding over hoe U
een uitzondering kunt
maken voor Winver voor
Windows omdat er een
gedeelte van Winver
verwijderd wordt

Alle Compustam 2017
gebruikers ( release 9.01
9.02 en 9.03) kunnen een
update (release 9.13)
downloden via controleren
op updates of ga naar onze
website en download daar
update (release 9.13)
er zijn enkele kleine
aanpassing gedaan o.a. dat
de prestatiebestanden
alleen meer van
Compustam-Cloud
gedownload kunnen
worden
Verlening CompustamCloud 2017 naar 2018
Er kan vanaf nu een
verlenging aangevraagd
worden via de website
Als het abonnement niet
verlengd wordt blijft
Compustam gewoon
werken en er wordt gewoon
automatisch geüpdatet
alleen U kunt geen
prestaties meer ophalen en
stambomen uploaden
Oudere Compustam
versies

Als U nog een oudere
versie van Compustam
heeft kunt U upgraden naar
de nieuwste versie i.v.m.
met de vele updates van
Windows is het helaas
niet meer mogelijk dat bij
problemen Compustam
versie 8 en lager te
ondersteunen bij de
installatie van de
nieuwste versie
Compustam 2018 moet
U eerst de datum-notities
aanpassen op onze

website staan de meest
recente handleidingen met
meer informatie hierover
Automatisch updaten
Compustam 2018
release 9.12+
Vanaf Compustam 2018
release 9.13+) hoeft U niet
zelf meer op updates te
controleren maar krijgt U een
melding dat er een update is
en als U op ok klikt wordt
Compustam geüpdatet. Dit is
gedaan omdat het updaten in
Windows 10 Creators update
bij een schone installatie niet
meer lukte om via
controleren op updates op
updates te controleren
daarom heeft Compuclub
ervoor gekozen dit
automatisch te doen net als
de prestatiebestanden in
Compustam 2018 dat er een
melding verschijnt.
Virusscanners en
Compustam 2018
Mocht U problemen hebben
met automatische update
schakel dan tijdelijk Uw
virusscanner uit of zet de
map c:\winstam9 als
uitzondering in Uw
virusscanner

Voor tips en trucs voor Compustam
kijkt U op onze handleidingen website
*Handleiding Compustam 2018
*Hoklijst 2018 maken met Compustam

Uw ledenbestand voor Winver en Autokon voor Windows
Compuclub
Markt 5
7064 AZ Silvolde

Technische vragen
06-20212967
Overige vragen
06-29523224

Email:
info@compuclub.nl
Website:
www.compuclub.nl

Compuclub
profesionele
automatisering
duivensport de
nr 1 van Europa

Zorg ervoor dat U gebruik
maakt van de meest
Het nieuwe seizoen staat op het
recente ledenlijst in Winver
punt van beginnen
en Autokon voor Windows.
De ringenadministrateur
Controleer of Uw ledenbestand in
kan deze downloaden van
Winver voor Windows
de website van
op orde is
duivensportbond.nl.
Compuclub werkt alleen
De recente versie is te downloaden
met deze ledenlijst van
van duivensportbond.nl
duivensportbond.nl.
Controleer deze lijst goed
en corrigeer deze op
eventuele fouten. Dit kan op
handleidingen te vinden van
de plek waar U de ledenlijst
o.a. Compustam Winver en
download van de
Autokon voor Windows
duivensportbond.nl website.
Deze kunt U eenvoudig op
Deze ledenlijst wordt
Uw eigen pc of laptop
regelmatig bijgewerkt. Deze
downloaden/opslaan. U
informatie geld ook als Uw
opent de handleiding van Uw
vereniging straks NPO of
keuze en beweeg de muis
(inter)nationaal inkorf
totdat onderstaande
centrum is .
optiebalk verschijnt. U klikt
Handleidingen downloaden
van onze website
Op onze handleidingen
website zijn regelmatig
nieuwe en bijgewerkte

op de diskette en klik op
opslaan.

Verlenging Compustam Cloud ( 2017 naar 2018) incl.
Wekelijkse prestaties 2018 via Compustam Cloud server.

Onmisbaar voor de moderne Duivenliefhebbers!!
Met de verlenging van Compustam-Cloud 2017 naar
2018 bent U verzekerd dat U weer een jaar online kunt. U
kunt via iPad of telefoon online stambomen inzien. Maar
wat heel belangrijk is.. U bent verzekerd dat U
probleemloos elke week Uw prestatiebestand kunt
binnenhalen. U heeft de resultaten dus wekelijks binnen
handbereik waarmee U gedurende het lopende seizoen ( 1 jaar lang) alle resultaten direct
beschikbaar hebt in de vorm van standen voor bijvoorbeeld voor Uw aangewezen duiven op
de poulelijst. Tijdens de vluchten geeft een simpele muisklik informatie over de beste doffer,
duivin, jonge duif Vitesse duif, midfond duif asduif oud en asduif jong op dat moment.
U hoeft niet meer te twijfelen welke duiven U moet inmanden en in welke volgorde.

