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Vernieuwde website:
De website is nu toegankelijk voor pc’s, tablets en smartphones. Ook de lay-out is veranderd.
De verschillende pagina’s stonden eerst in de bovenbalk maar staan nu links van de pagina.
Op de oude site was het niet mogelijk om op je smartphone een sub-pagina te openen,
bijvoorbeeld advertenties aanbod. Op de vernieuwde website is dit nu wel mogelijk.
De kolom “bestuur”, die eerst links stond, staat nu onder “Contact” en daar staat ook het “Bec
Bureau”. Wat eerst “formulieren” was heet nu “ringenbestelling”. Hier staan ook de wordformulieren om ringen te bestellen. Je kunt hier ook je persoonlijke gegevens wijzigen.
Het inloggen hebben we iets gebruiksvriendelijker gemaakt. Als je eerst een tijdelijk
wachtwoord aanvroeg, kreeg je een wachtwoord toegestuurd dat voor de meesten niet te lezen
was. Dat is nu veranderd. Als je op “inloggen kweker” klikt kun je onder aan de pagina op
“aanvragen wachtwoord” klikken. Je komt op de pagina “aanvraag tijdelijk wachtwoord”. Je
vult je kweeknummer en email-adres in (moet wel in de ledenadministratie bekend zijn) en
klikt op “aanvragen wachtwoord”. Je krijgt als antwoord “de aanmeldgegevens zijn verstuurd
naar je emailadres”. Als je je mail opent, kun je op de bevestigingslink klikken, je komt nu op
een pagina waar je direct een eigen wachtwoord kunt invullen. Als je dat gedaan hebt kun je
op “wijzig wachtwoord” klikken. Als het allemaal goed gegaan is, krijg je het bericht dat je
wachtwoord succesvol gewijzigd is. Je kunt nu inloggen met het door jou gekozen
wachtwoord. Mocht je het wachtwoord vergeten zijn dan kun je daarop klikken en volgt
dezelfde procedure.
Het digitale ringen bestellen is ook gewijzigd. Je kunt nu voor dezelfde beschermde vogel
meerdere ringmaten aanvragen. Dat was eerst niet mogelijk. Het komt steeds vaker voor dat
de voorgeschreven ringmaat te klein is. Denk hierbij aan mutanten putters die steeds groter
worden. Een grotere ringmaat is hierbij toegestaan indien aan de voorwaarden wordt voldaan.
Zie hiervoor andere artikelen op de website (Ringenregeling advies dierenarts). Het is ook
mogelijk om voor bijlage A en A- vogels grotere ringen aan te vragen. Let op: Dit is wettelijk
niet toegestaan. Kleiner mag wel groter niet. We hebben dit toch mogelijk gemaakt omdat er
leden zijn die dat willen. Als je dit doet worden er diverse waarschuwingen gegeven dat je te
grote ringen hebt besteld.
Er worden meer vakken automatisch gevuld als voorheen. Als je nu bijvoorbeeld “putter
groot” invult, wordt het vak “ringsoort” automatisch gevuld met “geanodiseerd” en het vak
“ringmaat” met “2,7”. Wil je bijvoorbeeld RVS-ringen of een andere maat ringen dan moet je
dat handmatig wijzigen. We hebben dit gedaan omdat 95% van de bestellingen op de
reguliere manier gebeurt. Op deze manier is het ook niet mogelijk om onbewust een fout in de
ringkeuze te maken.

Zoeken
De reeks artikelen en kweekverslagen worden steeds uitgebreider. We hebben een
zoekmogelijkheid toegevoegd die het mogelijk maakt om een bepaalde vogelsoort sneller te
vinden. Je kunt ook alle artikelen van een bepaalde schrijver op deze manier vinden. Vul in
het invul-vak bijvoorbeeld kwartel in en je krijgt alle pagina’s te zien waar het woord kwartel
in voorkomt. Dat geld ook voor de auteurs van een artikel. Vul Naeff in en je krijgt alles wat
van Robbert Naeff is gepubliceerd.
Het is de bedoeling dat de nieuwe site in het weekend 10/11 januari bijgewerkt wordt.

