Handleiding TRIS3 – Contacten en vrijwilligersvoorkeuren
1. Contacten – Rol Peter en Meter (Vrijwilliger)
1.1.

Contactgegevens raadplegen en aanpassen

-

Via het inlogscherm log je in (zie handleiding inloggen in TRIS3)
Na het inloggen kom je op het dashboard terecht.
Om je contactgegevens te controleren klik je op je naam (bovenaan rechts in de rode balk)

-

Je ziet nu het volgende scherm

-

-

Het tabblad contacten bevat alle gegevens van de peter/meter
o Naam
o Voornaam
o Aanspreking
o Telefoonnummer
o GSM nummer
o Adresgegevens
Deze gegevens kun je zelf aanpassen indien gewenst

-

!!Vergeet niet op

-

Het scherm bevat ook nog de volgende twee velden:
o ‘Ik wens mijn berichten via mail te ontvangen’



o

te klikken om de wijzigingen te bewaren!!

TRIS3 bevat een mailbox
waarin alle correspondentie met Westtoer terecht komt
Indien u deze mails ook in uw persoonlijke mailbox wenst te ontvangen dan selecteert u deze optie door de box aan te vinken

‘Nieuwsbrief ontvangen’
 Indien u de nieuwsbrief van Westtoer wenst te ontvangen, dan selecteert u deze optie door de box aan te vinken
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1.2.

Contacten – Vrijwilligersvoorkeuren

1.2.1. Vrijwilligersvoorkeuren
-

Kies voor het tabblad ‘vrijwilligersvoorkeuren’
Het tabblad ziet er als volgt uit:

-

Het tabblad vrijwilligersvoorkeuren bestaat uit volgende onderdelen:
o Blok Voorkeuren



o

Wenst u een digitale kaart te ontvangen?
!! Bij de start van het controleseizoen ontvang je de kaart op papier. Indien er tijdens het jaar wijzigingen zijn in het parcours, dan
ontvang je deze digitaal of op papier.

Blok Beschikbaar voor controlebeurten





Wat zie je?
 Standaard is de beschikbaarheid voor controle van parcours voor alle data van de jaarplanning UIT gevinkt.
 Per controleperiode wordt aangegeven voor welk mobiliteitstype je een controle wens te doen. Standaard staan alle
mobiliteitstypes UIT gevinkt.
Wat moet je doen?
 Duid eerst aan voor welke periodes je beschikbaar bent. Dit doe je door de periode aan te vinken. Bewaar je keuze door op
te klikken


Duid als tweede stap aan welk mobiliteitstype je in die periode wenst te controleren. Bewaar je keuze door op



Duid als derde stap aan dat u de beschikbaarheid hebt gecontroleerd. Bewaar je keuze door op

te klikken

te klikken
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-

Voorbeeld:
o Dit is de beschikbaarheidskalender die je te zien krijgt bij de vrijwilligersvoorkeuren

o
o
o

-

Ik ben peter van één fietsroute en één wandelroute
Ik kan alleen in periode 1,2 en 5 controles uitvoeren
In dat geval zal mijn beschikbaarheidskalender er als volgt uit zien:

-

In periode 1 wens ik alleen parcours te controleren van het mobiliteitstype wandelen, in periode 2 wens ik te wandelen en te fietsen en in periode 5
wil ik alleen fietsen.
Op basis hiervan zal mijn beschikbaarheidskalender er als volgt uitzien:

-

Als ik mijn beschikbaarheid heb doorgegeven, dan zet ik de knop

op
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