Hoe kan ik met een Bricon X-treme aanmelden op het OMAR-Systeem?
Als liefhebber moet u net dezelfde stappen ondernemen als wanneer u met
Briconweb zou gaan aanmelden. Dit hoef je trouwens maar 1 keer te doen!
Nadien verloopt alles automatisch.
Ga naar: www.briconweb.com.
De eerste keer dat u de internet site bezoekt wordt er mogelijk gevraagd om microsoft
Silverlight te installeren.
Deze invoegtoepassing moet geïnstalleerd worden om de goede werking te verzekeren.
Nadat Silverlight is geïnstalleerd herstart u de internet browser en gaat u terug
naar www.briconweb.com.

U moet zich nu registreren bij Bricon Web
Door rechts boven de internet pagina op de knop “Aanmelden” te drukken verschijnt er
onderstaand scherm. U kan zich registreren door op ‘registreer nu’ te drukken.

Nieuwe gebruiker registreren
Om te registreren selecteert u eerst uw land, daarna vult u uw licentie nummer in als
lidnummer ( zonder het liggend streepje of spaties). Indien u reeds in de database
aanwezig bent komt uw naam te voorschijn*. Dan geeft u uw e-mail adres en kiest u een
paswoord. Tenslotte kiest u het niveau (liefhebber of club verantwoordelijke) en uw club.
Liefhebbers krijgen een bevestiging mail en kunnen meteen aan de slag. Verantwoordelijke
moet eerst goedgekeurd worden voor men kan inloggen.
*Indien u nog niet in de database aanwezig bent moet u eerst een e-mail sturen
naar bricon@bricon.be met daarin uw gegevens: Lidnummer, Naam, Coördinaten, E-mail
adres, Telefoon nummer, het gewenste niveau en de club.

Het grootste werk is achter de rug, nu hoeft u enkel uw X-treme toestel aan uw pc te
koppelen en de software van Bricon te openen.
Via het monitoring gedeelte van het Print Manager programma kunnen uw duiven nu
automatisch aangemeld worden. Wanneer uw vereniging gebruikt maakt van OMAR
worden deze ook aan onlineaanmelden.be doorgegeven. Dit gebeurt automatisch en kan
de telefonische aanmelding vervangen. Eveneens kan u een tussenstand van alle
briconweb en OMAR aanmeldingen terugvinden op www.kbdb-online.be
Let op! in de instellingen van uw Print Manager moet u nog uw kbdb lidnummer en uw
briconweb paswoord invullen. Zie onderstaande schermen.

Zo ziet de monitoring pagina in Print Manager eruit met gebruikt van BRICONweb

Druk op Opties en vul uw briconweb login en paswoord in

