UITLEG INVULLEN BAR- EN KEUKENDIENST
1. Ga naar https://pr01.allunited.nl/index.php?section=TCBOEMERANG
of
naar de website van TC Boemerang – Bardienst - Knop “All United login”.
2. De eerste keer heb je nog geen “Wachtwoord” om in te loggen in het barplansysteem
van All United. Hierna wordt beschreven hoe je dit zelf kunt aanvragen.
3. Na het inloggen (zie onder 1) kom je in onderstaand scherm.

4. Vul bij “Gebruikersnaam” je KNLTB-nummer in (staat op tennispas).
5. Laat het veld achter “Wachtwoord” open en klik op de regel (knop) “Nieuw
wachtwoord aanvragen”.
Als je e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie dan ontvang je kort hierna een
mail waarin een wachtwoord staat aangegeven.
Hiermee kun je inloggen.
Je moet dan als eerste wel een ‘eigen wachtwoord’ aanmaken.
Opm: Ben je na enige tijd je wachtwoord kwijt dan kun je op deze manier zelf
ook weer een nieuw wachtword aanvragen.
6. LET OP:
Is je e-mailadres gewijzigd en heb je dat nog niet doorgegeven aan de
ledenadministratie dan moet je dit eerst laten wijzigen alsvorens je kunt inloggen in
het barplansysteem van All United.
Mail je nieuwe e-mailadres naar: ledenadm@tc-boemerang.nl
7. Na het invullen van je “gebruikersnaam” en “Wachtwoord” kom je in onderstaand
scherm.

8. Je gaat nu naar bardiensten en je krijgt dan (in dit geval als voorbeeld) week 33 te
zien met de vrije diensten op een (of meerdere) dag(en).
Je kunt hier dus kiezen voor de maand die je het beste uitkomt (klik op de
betreffende maand).
De bardiensten worden op datum en per weeknummer weergegeven.
Je kunt hier ook zien of het een bardienst is die je alleen draait of met meerderen
(cijfer).

Na het vinden van de juiste datum en dienst(en) klik je op “inschrijven”.
Je krijgt dan onderstaand scherm te zien.
Je naam staat dan al in het blauwe vak onder “Relatie”.
Door het klikken op “inschrijven” is deze bardienst op jouw naam gezet.

Je komt nu weer in het scherm dat je te zien kreeg na het klikken op “bardiensten”
in het linkermenu.
Je kunt dit scherm herkennen aan het woord “Diensten rooster” linksboven Maanden.
Je kunt nu de volgende maand / datum en dienst opzoeken en klikken op
“inschrijven”.
Deze dienst is dan ook op jouw naam gezet.
Deze werkwijze kun je voor elke volgende te plannen bardienst herhalen.
9. Je bardiensten zijn gepland en je kunt nu “Uitloggen”.
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