Hjælpetekst til DCU’s tilmeldingssystem

Arrangementskalender

Her finder du en liste over de løb, der er planlagt til at blive gennemført i indeværende år også kaldet
terminsplanen.
Herfra kan du udvælge et eller flere løb, som du ønsker at tilmelde ryttere til. Dette gøres ved simpelthen
at klikke på den pågældende linie. Hvis du fortryder, klikker du bare på løbet igen og markeringen fjernes.
Detaljeret forklaring:
Hjælp: Viser denne tekst.
Vis arrangementer pr. side: Her kan du selv vælge, hvor mange løb, der vises på siden.
Login: Her kan arrangører logge på systemet, hvilket vil aktivere vedligehold knappen ud for de
arrangementer, som den pågældende arrangør ejer. Dette vil også give adgang til menupunkter for udskrift
af indskrivnings-, startlister, m.m.
Filtrer liste: Ved at indtasten en tekst i dette felt, søger du på tværs af alle informationer i listen.
Kolonneoverskrifter: Ved at klikke på overskriften på en kolonne, kan du sortere listen, som du har lyst.
Dette gælder dog ikke for Klasser. Hvis du klikker på det hvide spørgsmålstegn ved siden af
Klasseoverskriften, får du en forklaring på de anvendte forkortelser.
Propositioner: Hvis du klikker på knappen propositioner på en arrangementslinie, vises de samlede
propositioner for det valgte løb.
Sidenavigeringsknapper: Her kan du rulle frem og tilbage i liste, hvis den deles over flere sider.
Tilmeld-knappen: Når du har udvalgt de løb, som du gerne vil tilmelde ryttere til, så klikke du på Tilmeldknappen, der sender dig videre til tilmeldingssiden.

Tilmelding

Det første, der sker, når du kommer ind på tilmeldingssiden er, at du bliver bedt om at vælge
klubben for de ryttere, som du ønsker at tilmelde. Du vælger klubben fra listen.

At tilmelde ryttere er ganske simpelt. Først markerer du et af de løb, som du har udvalgt. Herefter
vælger du de ryttere, som du ønsker at tilmelde til løbet.
Hver gang en rytter meldes til dukker han op i statuslisten til højre under det aktuelle løb med
angivelse af startgebyret.
Når du er færdig, klikker du på knappen Gå til betaling. Dette sender dig videre til en liste over
dine tilmeldinger, som du skal godkende, inden du bliver sendt videre til Dankortbetalingen.

Godkend tilmeldinger

Her vises en oversigt over de tilmeldinger, som du har foretaget. For at registrere dig som betaler,
skal du indtaste navn, adresse og email, samt læse og acceptere salgs- og leveringsbetingelser.
Du afslutter tilmeldingen med at trykke Godkend tilmeldinger. Systemet vil herefter dirigere dig til
betalingssiden, hvor du skal indtaste kortoplysninger, som du er vant til ved internetkøb.
Når betalingen er godkendt af NETS, modtager du en email med bekræftelse på dine tilmeldinger.
Denne mail er din dokumentation i forhold til arrangøren.

