UNIKON-club.
UNIKON-Club is in samenwerking met Compuclub (G. van Leeuwen)
uitgewerkt tot een vereenvoudigde manier van verwerken van inkorf en
aankomstgegevens.
Reden:
- Meer automatisering in de vereniging
- Minder tijdrovend…...30 tot 50% tijdwinst
- Eenvoudig/toegankelijker voor een groter publiek.
- Geen papier…rechtstreeks versturen naar uw PC/smartphone
- Digitale handtekening mogelijk door de liefhebber.
- Opslaan van alle inkorf/aankomstgegevens in de cloud.
- Geen atoomklok nodig.
Wat is belangrijk:
- een PC met internetaansluiting in de vereniging.
Wat is de huidige situatie:
- Reeds 4 jaar wordt deze werkwijze tot volle tevredenheid in enkele
verenigingen toegepast
- Alleen met champ+ opslagmodulen mogelijk.
- - alleen met Autokon.
Toekomst ( 2021-2026)
Na een positief overleg d.d.21-10-2020 jl., met de NPO-klokkencommissie komt er een nieuw inmandsysteem op de markt waar: alle
oude en nieuwe systemen van ieder merk op kunnen worden verwerkt en
met alle toegelaten rekenprogramma’s
Hieronder volgen 3 opstellingen
1- Compatibel met alle merken systemen die nu worden gebruikt
2- Compatibel met alle merken die nu worden gebruikt maar inclusief
“cloudfunctie” ( dwz zonder systeem naar de vereniging en alles via
uw smartphone/tablet/PC).
3- Alleen alle merken “cloudklokken”

Fase 1:
UNIKON-club: compatibel met alle merken die nu worden
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Fase 2
UNIKON-club compatibel met alle bestaande merken en alle
nieuwe merken cloudklokken
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Fase 3
UNIKONclub-cloud . Alleen geschikt voor alle merken cloudklokken
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Met dit fasenplan kan iedere vereniging, in overleg met zijn leden, een
start maken met het automatiseringsproces voor de toekomst.
Faseplan 1: automatiseren zonder kosten voor de liefhebber. Dwz. Alle
“oude” systemen van ieder merk kan worden aangesloten.
Faseplan 2: automatiseren voor de vereniging.
De liefhebbers die bij het “oude” willen blijven kunnen ongestoord verder
werken en de liefhebbers die stappen in de toekomst willen zetten kunnen
ook probleemloos deelnemen.
Faseplan 3: iedereen heeft een cloudsysteem.
Wanneer dat zal zijn is onbekend maar de verwachting is dat dit minimaal
5-7 jaar zal gaan duren.

Vragen?
UNIKON-support: Nico de Heus Tel 0646453905 of
unikon@upcmail.nl

