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UNIKON THUISAFSLAG. 

Niet meer naar de vereniging om uw “klok af te slaan” 

 

                                      Wat heeft U nodig als liefhebber? 

Een UNIKON Champ+ systeem met software NL3.54 met UNIKON-web. 
(software NL3.54 staat op www.unikon.nl rubriek handleidingen) 

 

                           Hoe werkt het voor de liefhebber? 

- In het menu van de Champ+  is er een extra regel: afslaan (web) 

- U kiest de wedvlucht uit die beëindigd moet worden. 

- De tekst “thuisafslag gelukt” moet in het display verschijnen en U 

ontvangt een aankomstlijst (PDF) per mail. 

- Nadat de uitslag bekend is gaat U naar het menu: vlucht(en) 

verwijderen…kiest de wedvlucht en gebruik de code 4258 

- NU is de vlucht verwijdert en is het mogelijk om met deze duiven 

opnieuw in te korven voor een volgende wedvlucht. 

 

Wat zijn de kosten voor de liefhebber? 

- Aanschaf Champ+ (zie prijslijst) en UNIKON-web € 49,90 p/jaar 

                                                     Voor meer info: 

UNIKON-Nederland-Nico de Heus 

Tel. 0646453905 of mail UNIKON@upcmail.nl 

Website: www.unikon.nl 

http://www.unikon.nl/
mailto:UNIKON@upcmail.nl
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Hoe werkt “thuisafslag” voor de vereniging? 
Bij het afslaan van de systemen met de computer in de vereniging verbinding 

maken met internet. 

Daarna volg de stappen zoals aangegeven in de handleiding van het 

rekenprogramma wat in gebruik is. 

 

Autokon: 

 
Als je op het lidnr staat van de deelname wordt deze ingevuld in het volgende scherm 

Die kan je nog aanpassen als het een ander lidnr is 

Daarna ok en het staat  erin 

 

 



 

Start het DAS-programma op de gebruikelijke manier voor het inlezen van de aankomsttijden. 

 1) Selecteer het NPO-lidnummer van de deelnemer waarvan de thuisafslag moet worden ingelezen 

in de tabel met deelnemers. 

2) Selecteer in de tabel met de ECS-systemen “Unikon Thuis afslag” 

3) Klik op “Klok inlezen”,  wacht tot de aankomstgegevens zijn ingelezen en de PDF-aankomstenlijst is 

geprint. 

4) Klik op “Volgende deelnemer” 

 

 

 

 

 

Venira: 

Is in behandeling door Venira 

 

 

 

Wat zijn de kosten voor de vereniging? 

Geen kosten. 

 

 

 

 

                                                     Voor meer info: 

UNIKON-Nederland-Nico de Heus 

Tel. 0646453905 of mail UNIKON@upcmail.nl 

Website: www.unikon.nl 
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