Forældrevejledning til DDS Cimrerne Støvrings hjemmeside
På de følgende side gives en vejledning til login tilmelding og afbud til arrangementer.
Login på hjemmesiden
1. Hjemmesiden hedder www.spejd.com start med at åbne denne side din internet browser
2. Tryk på ”log in” øverste højre hjørne

3. ”Blåt Login” vises, her angives det 7-cifrede medlemsnummer samt adgangskoden. Herefter
trykkes ”Luk mig ind”. Har du glemt medlemsnummer eller adgangskode kan du sende en
mail til penge@spejd.com gruppeleder@spejd.com formand@spejd.com eller kontakte
grenlederen. Efter login er foretaget, vises hjemmesiden atter.
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Tilmelding til arrangementer
1. Log ind.
2. Vælg menupunktet ”KALENDER”

3. Find det arrangement, du vil melde en person til. Det vil være en fordel at kende datoen…
4. Klik på arrangementet kalenderen, f.eks. ”Testarrangement” d. 10/5 2013, se herover.
5. På det næste billede: Tryk på den grønne knap ”TILMELD”.
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6. Vælg det medlem, du vil tilmelde, klik på pilene drop down boksen for at vælge den rette.
7. Tag stilling til eventuelle spørgsmål om kagebagning og transport mv.
7. Gå videre ved at trykke ”Tilmeld”.

8. På det næste billede skal de trykke ”Bekræft tilmelding” helt nede bunden.

3

9. Hvis du tilmelder dig et arrangement uden betaling ved tilmelding, er du nu færdig!
10. Hvis der derimod skal foretages betaling, vises dette billede:

11. Du skal nu udfylde felterne med kortnummer, udløbsdato samt kontrolcifre og trykke
”BETAL”.
12. Efter gennemført tilmelding vises en bekræftelse.

13. Der sendes desuden en bekræftelse på mail, se næste side.
Det vil ligeledes fremgå under arrangementet kalenderen, hvem der er meldt til.
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Afbud til arrangementer
1. Log ind og find kalenderen det arrangement, du vil melde afbud til, f.eks.
”Testarrangement”.
2. Angiv ruden ”AFBUD” hvilket medlem, der melder afbud.
3. Angiv gerne en bemærkning tekstfeltet.
4. Tryk på den røde knap ”MELD AFBUD”.

5. Som bekræftelse på afbuddet fremkommer medlemmets navn ruden ”Modtagne afbud”, se
næste side.
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