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Inleiding LetsC
LetsC is hét platform van de LETS-gemeenschap. Het staat voor zekerheid en duurzaamheid.
LETS Vlaanderen zelf is eigenaar van de code en het programma. De ontwikkeling van LetsC gebeurt
in co-creatie met de LETS-gemeenschap en houdt rekening met de bestaande noden en behoeften.
LetsC is vlot toegankelijk en exibel. Er is een rechtlijnige zoekfunctie met lijsten en met geogra sche afbakening. Het is een platform op maat van de LETS-Groepen met e-mailadressen, eigen nieuws, websiteintegratie, mogelijkheid tot aanpassingen, …
LetsC legt de focus op wat echt belangrijk is, "letsen#$en niet op de administratieve bijkomstigheden.
Er wordt o.m. een automatisch betaalsysteem ontwikkeld zodat ledenbijdragen en/of verzekeringspremies op een gemakkelijke en tijdbesparende manier kunnen opgevolgd of afgewerkt worden.

Waarom LetsC
1.

Verantwoord digitaliseren
Digitalisering biedt mogelijkheden voor een sterkere beweging.
Als LETS-beweging omarmen we deze evolutie in de maatschappij, maar zijn we ons ook bewust
van de uitdagingen en valkuilen.
Zo zetten we in op een verantwoorde vorm van digitalisering.
Privacy is het struikelblok van de digitale wereld en één van de grote valkuilen waarin tal van platformen zich bevinden.
Met LetsC gaan we voor veiligheid, zekerheid en duurzaamheid.
LetsC wordt ontwikkeld en gehost binnen de Europese regelgeving.
Digitale gegevens zijn sterk beveiligd en GDPR-conform.

2.

Interletsen
Met LetsC is de tijd van de ingewikkelde overzettingen met verschillende tussenstappen en complexe berekeningen voorbij. Een weekendje aan zee, een speci ek en uniek object ontdekken in
een andere LETS-Groep, hulp nodig bij je feestje in de Vlaamse Ardennen, … de mogelijkheden
zijn eindeloos en met LetsC doe je dit zonder enig probleem.
LetsC is een open en toegankelijk platform.
Er is een groot bereik aan LETS-Groepen, eenvoudige waardering van vrijwilligers, laagdrempelige interacties buiten je lokale groep, de mogelijkheid van vrijwilligersbijdragen vanuit LETS
Vlaanderen.

3.

Sterk netwerk, maar toch ook authentiek
Via het LetsC-platform maak je deel uit van een groter netwerk, maar je behoudt als LETS-Groep
jouw lokaal en authentiek karakter.
Het LetsC-platform is een platform op maat.

EU Handleiding LetsC
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Deel van de LETS-beweging
Je bent een overtuigd LETSer, je gelooft in de maatschappelijke impact van LETS en wil LETS
verder bekend maken bij het ruime publiek? Dan is er geen betere manier dan mee deel uit te
maken van het LetsC-platform.
LetsC is hét platform van de LETS-gemeenschap en brengt alle LETS-Groepen samen.

5.

Communicatie met LETS Vlaanderen
Je kan interessante artikels lezen, de handen uit de mouwen steken, genieten van vrijwilligerswaardering en ondersteuning.
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LETS - LETS-Groepen - LETS-Code - LETS-Eenheden - LetsC
J/N - Inloggen in LetsC
LETS
Code

Eenheden

Eenheden
Tijd

LetsC
J/N

LLV

Minutes

60

Ja

LBR

Lets

60

Neen

LI

Katjes

60

Ja

LETS Leie

LLE

Vlasbloemen

60

Neen

LETS Oostende

LO

Schelpen

60

Ja

oostende.letsc.be

LETS Roeselare

LR

Wieltjes

60

Ja

http://roeselare.letsc.be/

LETS Tielt en Molenland

LTM

Tannekes

20

Ja

http://tielt.letsc.be/

LETS Westhoek

LWH

Kartjes

4

Ja

http://westhoek.letsc.be/

LAO

ietsen

20

Ja

http://aalst.letsc.be/

LA

Sletsen

60

Ja

http://aalter.letsc.be/

LDM

Duimpjes

20

Ja

http://dendermonde.letsc.be/

LETS Durme

LD

Pluimen

20

Ja

http://durme.letsc.be/

LETS Gent

LG

40

Neen

LETS-Groep

LETS Vlaanderen-groep

Inloggen in LetsC

http://letsvlaanderen.letsc.be/

WEST-VLAANDEREN
LETS Brugge
LETS Ieper

letsieper.letsc.be

OOST-VLAANDEREN
LETS Aalst-Oudenaarde
LETS Aalter
LETS Dendermonde

LETS Geraardsbergen

Stropkes

LGB

Muurkes

40

Neen

LK

Barbierkes

20

Neen

LMB

Merels

20

Ja

http://merelbeke.letsc.be/

LETS Sint-Niklaas

LS

Stafkes

20

Ja

http://sintniklaas.letsc.be/

LETS Temse

LT

Sleutelskes

20

Trans.

LETS Vlaamse Ardennen

LVA

Kasseien

20

Neen

LETS Zele

LZ

Kloddekes

20

Neen

LETS Antwerpen Stad

LAS

Handjes

20

Neen

LETS bij Buurtijd

LBT

Buur

1

Neen

LETS Mechelen

LM

Blussers

20

Ja

LETS Pollekesland

LP

Pollekes

20

Neen

LETS Turnhout

LTH

nx

60

Neen

LETS Groot-Heist

LGH

Zwaantjes

20

Ja

LETS Kruibeke
LETS Merelbeke

ANTWERPEN
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LETS Zandland

LZL

Letskes

60

Neen

LETS Herenthout

HH

Bloemekes

60

Ja

http://herenthout.letsc.be/

LETS AarschotBegijnendijk

LB

Pluimpjes

30

Ja

http://vrouwholle.letsc.be/

LETS Bierbeek

LBK

Birrekes

30

Neen

LETS Diest

LDT

Talenten

60

Neen

LETS Landen

LLA

Kersenpitjes

20

Neen

LETS Leuven

LL

Iku’s

20

Neen

LETS Tienen

LTN

klontjes

20

Neen

LETS Haacht

LHA

Keien

20

Ja

LETS Tervuren

LTV

?

?

Neen

LETS Brussel

LBX

Ketjes

20

Ja

LETS Sint-GenesiusRode

LSR

sou-rire

1

Neen

Drepkes

20

Neen

VLAAMS-BRABANT

http://haacht.letsc.be/

BRUSSEL
http://brussel.letsc.be/

LIMBURG
LETS Limburg
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Nieuwe gebruiker/ Nieuw LETS-Lid
Als nieuwe gebruiker kan je - wanneer je de link hebt gekregen tot LetsC in de LETS-Groep waar je lid van
wilt worden - klikken op “maak uw pro el aan”.

Hier vul je alle gevraagde informatie in het scherm in:
• Gebruikersnaam (schuilnaam) : wordt niet in alle LETSGroepen gebruikt. Kan een roepnaam zijn (bv.
Franciscus is beter bekend als Frans)
• Paswoord : het door jou gekozen paswoord dat je zal gebruiken bij het inloggen in LetsC
• Bevestig paswoord : Typ je gekozen paswoord een 2e keer als veri catie. De twee moeten identiek zijn
anders zal je een foutmelding krijgen
• Achternaam & voornaam: zoals op je ID-kaart vermeld staat
• Geboortedatum (zoals op je ID-kaart vermeld staat)
• E-mail adres : je vermeldt hier best je meest gebruikte e-mail adres
• 2de e-mail adres : heb je nog een ander e-mail adres, dan kan je het hier vermelden (bv. het e-mail
adres van je partner)
• Land : is al vooringevuld met België
• Postcode Gemeente : de postcode van de gemeente waar je of cieel woont (zoals vermeld op je IDkaart). De gemeente wordt automatisch ingevuld
• Provincie : vermeld hier de provincie die overeenkomt met de gemeente waar je of cieel woont
• Straat : Vermelde in de verschillende velden de straatnaam, het huisnummer en de postbus (indien van
toepassing) van je adres zoals hernomen op je ID-kaart
• LETS-Groep : wordt automatisch ingevuld afhankelijk van de login die je gebruikt hebt. bv. letsoostende.letsc.be
• Telefoonnummer : je telefoonnummer van je vaste lijn (indien van toepassing)
• GSM nummer : je GSM nummer
• Hobbies: vermeld hier wat je hobby’s zijn. Deze informatie kan handig zijn voor mensen die soms op
zoek zijn naar speci eke talenten. Bv. Breien, naaiwerk, tuinieren, …
• Voorstelling : geef hier een beetje weer wie je bent, wat je zoal gedaan hebt of doet, …

EU Handleiding LetsC
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Nadien klik je op “Toevoegen”

LETS-Code
Bij de aanmaak van je pro el heb je jezelf een "Gebruikersnaam#$gegeven, samen met een door jou gekozen paswoord.
Bij deze gebruikersnaam hoort ook een LETS-Code.
Die wordt je later meegedeeld via e-mail door de Administrator van het LETS-Systeem in jouw LETSGroep.

Voorbeeld van 1e mail dat je zal ontvangen:
---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: LETS Oostende <letsoostende@letsc.be>
Datum: 3 jan. 2021 17:47
Onderwerp: Registratie nieuw lid LETS
Aan: xxxxx e-mail adres gebruiker xxxx
Cc: letsoostende@letsc.be
Registratie nieuw lid LETS Oostende
Wij hebben uw inschrijving goed ontvangen.
Zodra de beheerder uw pro el heeft goedgekeurd ontvangt u een e-mail met de nodige informatie.
Heeft u nog vragen, aarzel niet ons te contacteren door een reply op deze e-mail.
Onderstaande informatie geeft de velden weer die u heeft ingevuld.
Achternaam : xxx naam zoals hernomen in je pro el xxx
Voornaam : xx voornaam zoals hernomen in je pro el xxx
Schuilnaam : xx schuilnaam zoals hernomen in je pro el xxx
Geboortedatum : xx geboortedatum zoals hernomen in je pro el xxx
Postcode : xx postcode zoals hernomen in je pro el xxx

LETS Vlaanderen
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Gemeente : xx gemeente zoals hernomen in je pro el xxx
Straat : xx straat zoals hernomen in je pro el indien ingevuld in het formulier xxx
Huisnummer : xx huisnummer zoals hernomen in je pro el indien ingevuld in het formulier xxx
Bus : xx busnummer zoals hernomen in je pro el indien ingevuld in het formulier xxx
Provincie : xx provincie zoals hernomen in je pro el xxx
E-mailadres : xx e-mailadres zoals hernomen in je pro el xxx
E-mailadres2 : xx 2e e-mail adres zoals hernomen in je pro el indien ingevuld in het formulier xxx
Telefoonnummer : xx telefoonnummer zoals hernomen in je pro el xxx
GSMnr : xx GSM nummer zoals hernomen in je pro el xxx
Hobbies : xx beschrijving van de hobby’s zoals hernomen in je pro el indien ingevuld in het formulier xxx
LETSgroep : 5 (automatisch ingevuld op basis van de LETS-Code)
Land : België
Opmerkingen : xx opmerkingen zoals hernomen in je pro el indien ingevuld in het formulier xxx
gastaccount :
Sent by ()
——————————————

Als je de 2e mail van de beheerder hebt gekregen, breng dan je LETS-Code in bij Gebruikersnaam en breng je je paswoord in bij Paswoord en klik je op Inloggen
Beste xxxx,
Ik heb net je account geactiveerd op LETSC, het administratief informaticasysteem van LETS (Oostende).
Je kreeg nummer LOxxx toegekend
Dit lidnummer bestaat uit de afkorting van onze groep: LETS Oostende (LO) en dan jouw unieke nummer xxx.
Je kan inloggen op het systeem: https://oostende.letsc.be/ met je gebruikersnaam "LOxxx" en je wachtwoord.
Hierbij stuur ik je ook de gebruikershandleiding:

Je kan het huishoudelijk reglement nalezen op onze website: https://letsoostende.be/huishoudelijk-reglement/ of onderaan het scherm van LETSC als je ingelogd bent. Op dezelfde plaats kan je ook de privacy regels lezen.
Veel LETS-plezier
Vriendelijke Groeten
Marina Uyttendaele
LETS Oostende
LO129
0478/84.96.12
marina.uyttendaele@me.com
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Paswoord vergeten?
Ben je je paswoord vergeten, dan kan je via de knop “Paswoord vergeten” een nieuw paswoord aanvragen.

Je zal een automatische e-mail krijgen met een nieuw paswoord.
Voorbeeld

Als je nu opnieuw bent ingelogd, verander dan dit paswoord naar een nieuw paswoord van je eigen keuze.
Dit doe je in je “Pro el” via Pro el wijzigen.

Inloggen LetsC
Om in te loggen in LetsC ga je naar je browser (Safari, Google Chrome, Microsoft Edge …) en breng het
volgende adres in: xxxx.letsc.be
Xxxx is de naam van de LETS-Groep waarin je toegang werd toegekend (bv. oostende.letsc.be)
Nadien kom je in het basisscherm van LetsC terecht.

LETS Vlaanderen
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Basisscherm - Hoofdmenu

Op het basisscherm
zie je
• Het locale nieuws (nieuws gepubliceerd in jouw LETS-Groep),
• Het nieuws van LETS Vlaanderen
• Je persoonlijke berichten
Bv. interessante informatie zoals hoe je kan “InterLETSen”.
Je kan van hieruit direct aan de slag met de verschillende acties die je wilt doen (zie verder).

fi
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Verkorte info over opties (linkerscherm)

➔om je persoonlijke gegevens en foto te wijzigen
➔om de nieuwsberichten te zien (die je zag bij het inloggen)
➔om alle vraag/aanbod te zien (klik onderaan voor nog meer)
➔om enkel de vragen te zien
➔om enkel het aanbod te zien
➔om een nieuwe vraag/aanbod aan te maken
➔om je eigen vraag/aanbod te wijzigen / te schrappen
➔om je berichten (via LetsC) te zien
➔om de ledenlijst te zien (om gegevens/leden op te zoeken)
➔om naar iedereen te mailen (werkt niet in elke groep)
➔om een transactie uit te voeren / om alle transacties te zien
➔om te Interletsen met een LetsC-groep
➔om te interletsen met een niet-LetsC-groep
➔enkel voor de Administrator van je LETSC-Groep
➔om een vraag te stellen i.v.m. LetsC
➔om uit te loggen

Mijn Pro el
In de linkse kolom zie je de pro el foto en je naam en voornaam

Pro el wijzigen
Onder de pro el foto staat een groene knop “Mijn Pro el” : die geeft je de mogelijkheid om je pro el informatie aan te passen. Klik op deze knop en je komt in je pro el terecht waar je gegevens kan consulteren of aanpassen.

EU Handleiding LetsC
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Je ziet
• je naam,
• je pro elfoto,
• je adres,
• je telefoonnummer en/of je GSM nummer
• je e-mail adres
• Je saldo punten (LETS-Eenheid van je LETS-Groep)
• De betaalhistoriek van de betaling van je lidgeld
• Je hobbies
• Je voorstelling (aan je LETS-Groep)
• Je Vragen en aanbiedingen
• Je transacties de laatste 12 maanden (dat je desgewenst kan exporteren naar excel)

Je kan via het potlood je persoonlijke gegevens wijzigen alsook je paswoord veranderen:
• Je naam en voornaam
• Je geboortedatum
• Je e-mail adres
• Of je al dan niet de dagelijkse e-mails (Periodiek overzicht Vraag & Aanbod van LETS xxxxx) wenst te
ontvangen
• Je adres
• Je telefoonnummer en/of GSM nummer
• Je hobby’s
• Je voorstelling
De velden die niet in een wit kadertje staan kunnen niet gewijzigd worden zoals je LETScode, je gemeente.
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Als alles aangepast is, kan je dit opslaan via de knop “aanpassen”

Paswoord wijzigen
Als je je paswoord wilt wijzigen, klik je op de knop “Paswoord wijzigen”

Nadat je alles heb bijgewerkt, klik je op de groene knop “Aanpassen”

In het scherm van je pro el, zie je ook het aantal schelpjes (of een andere LETS-Eenheid die voor jou geldig is) dat je momenteel hebt vergaard.
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Betaling lidgeld

Sinds Februari 2020 staat er een knop “Betaling lidgeld” vermeld in je pro el.
Deze knop herneemt de betalingen van je lidgeld.
De historiek zal zich opbouwen over de jaren heen, aangezien dit een nieuwe optie is en er geen historiek
voorhanden is.
Wanneer je op de knop drukt krijg je een overzicht dat de volgende informatie bevat :
• Datum : datum van consultatie van de gegevens (datum van “vandaag”)
• LETS-Code : je LETS-Code
• Naam : Je naam
• Betaaldatum : datum van betaling van het lidgeld
• Bedrag : het bedrag van je lidgeld (6euro)

Je kan de gegevens exporteren naar Excel als je dat wenst

LETS Vlaanderen
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Hobby’s
De knop “Hobby’s” in je pro el hernemen de gegevens die je ingebracht hebt in je pro el.
Hier invullen wat je hobby’s zijn, kan interessant zijn voor andere LETS-leden van je LETS-Groep. Vooral in
het kader van eventuele vragen om hulp (bv. tuinieren, …)

Voorstelling
De knop “Voorstelling” in je pro el hernemen de gegevens die je ingebracht hebt in je pro el.
Je kan hier informatie plaatsen zoals je opleiding, je professioneel (verleden), je gezinssituatie, … maar
enkel als je die informatie wilt delen met je LETS-Groep.

Transacties
Onderaan het scherm worden je transacties van de laatste 12 maanden hernomen

Pro elfoto wijzigen

Klik op het potloodje naast je pro elfoto.

Je kan een foto opladen vanop je PC, tablet of smartphone
Klik op “Kies bestand” om te browsen en zoek zo je foto’s op die je wilt opladen.
Nadien klik je op de groene knop “Opladen pro elfoto”.
LETS Vlaanderen
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LETS Nieuws : Nieuwsberichten
Op elk moment kan je terug naar je basis scherm en daar de nieuwsberichten lezen

Op het basisscherm zie je
• Het locale nieuws (nieuws gepubliceerd in jouw LETS-Groep),
• Het nieuws van LETS Vlaanderen
• Je persoonlijke berichten
Wil je het artikel lezen, dan kan je op het bewuste artikel klikken voor meer info.
Bv.

Als je klikt op “Je persoonlijke gegevens nagaan in LETSC doe je zo”
Krijg je volgend scherm

Je kan op elk moment terug naar een andere optie door in de linker kolom op een andere optie te klikken.

fi
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Vraag-Aanbod

Als je klikt op “Vraag-Aanbod”, zie je alle vragen en aanbiedingen (of ten minste 25 per scherm).

Je kan verder gaan in de lijst door onderaan in het scherm te scrollen naar voor (Volgende) en naar achter
(Vorige)

Je kan ook zoeken op een bepaalde vraag of aanbod inhoud: bv. “Naai” en je krijgt dan alle vragen of
aanbiedingen met die dat woord (of deel van het woord) inhouden.

fi
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Vraag
Klik op deze optie om enkel de lijst van alle Vragen te kunnen zien die ingebracht zijn in het systeem voor
jouw LETS-Groep.
Je kan ook hier zoeken op een bepaalde inhoud via de optie “zoeken”

Aanbod
Klik op deze optie om enkel de lijst van alle Aanbieding die ingebracht zijn in het systeem voor jouw
LETS-Groep te kunnen zien.
Je kan ook hier zoeken op een bepaalde inhoud via de optie “zoeken”

(Nieuw) Aanbod/Vraag maken
Klik op deze optie om een vraag of aanbod aan te maken:

Wens je iets aan te bieden of heb je een bepaalde vraag dan kan je een “Aanbod” of een “Vraag” aanmaken via deze keuze.
Klik
• ofwel de groene knop “Aanbod” aan
• ofwel de paarse knop “Vraag” aan
afhankelijk van wat het doel is van je aanbod/vraag.

Titel
Zet een korte beschrijving van je aanbod of vraag in het veld “Titel”.

Omschrijving
Zet een meer gedetailleerde omschrijving in het veld “Omschrijving” zodat de persoon die de vraag of
het aanbod leest goed begrijpt waar het over gaat.

Foto opladen
Je kan ook een foto opladen vanop je PC, tablet of smartphone

fi
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Klik op “Kies bestand” om te browsen en zoek zo je foto’s op die je wilt opladen.
Wens je nog meerdere foto’s op te laden, dat kan nadien als de vraag of het aanbod is geplaatst. Via “
Wijzig Vraag/Aanbod”.

Categorie
Kies de categorie de overeenkomt met de vraag of het aanbod

Geldigheid
Bepaal de tijd dat je vraag of aanbod geldig blijft.
Zet het aantal dagen dat daarmee overeenkomt in het veld.
Standaard wordt 365 dagen voorzien.

LETS-Eenheid en aantal
Bepaal het aantal schelpjes (of de LETS-Eenheid dat geldig is in jouw LETS-Groep) dat deze vraag of a
aanbod waard is / wat je ervoor vraagt of bepaal de tijd dat je ervoor nodig hebt.

fi
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Zichtbaarheid/bereik
`
Als laatste elementen bepaal je of je “aanbod” of “vraag” deelt met de leden van jouw LETS-Groep ofwel
openstelt voor de leden van jouw LETS-Groep en ook voor alle LETS-leden (Interlets).

Opslaan
Als alles is ingebracht, klik je op “opslaan”

Dagelijkse Mail met alle Vragen en Aanbiedingen
Indien je in je pro el hebt aangegeven dat je de mail wenst te ontvangen, krijg je elke dag de vragen/
aanbiedingen die de vorige dag werden aangemaakt opgestuurd naar jouw email adres.

Voorbeeld van mail :

Heb je interesse of wil je reageren op een vraag of aanbod, dan kan je rechtstreeks klikken op het woord
“Vraag” of “Aanbod” en dan zal je je kunnen inloggen in LetsC om een mailtje te sturen naar de persoon
die de vraag of het aanbod heeft gepubliceerd.
Ben je al ingelogd voordat je klikt op de “Vraag” of het “Aanbod”, dan kom je direct op de goede pagina
in Letsc en kan je direct een mailtje sturen.

fi
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Wijzig Vraag/Aanbod
Elke vraag of elk aanbod kan ook gewijzigd worden of eventueel gewist worden.
Je klit op Wijzig Vraag/Aanbod

Wijzigen
Klik op het potloodje naast de vraag of het aanbod dat je wenst te wijzigen:

Wanneer je op het potloodje”’ hebt geklikt, verschijnt de informatie betreffende de geselecteerde vraag
of het geselecteerde aanbod

Je kan de informatie aanpassen. Wanneer dat gebeurd is, klik je op de blauwe toets “Opslaan”

Nadat de gegevens zijn aangepast en opgeslagen, krijg je een bevestigingsboodschap.

fi
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Heb je je vergist, kan je teruggaan door op de groene toets “annuleren” te klikken.

Vraag/Aanbod schrappen
Je kan ook vanuit het scherm je vraag/aanbod schrappen. Klik daarvoor op de rode toets “Schrappen”

Je krijgt een boodschap waar je moet bevestigen of je je vraag of aanbod wenst te schrappen.
Je kan dit bevestigen of nog annuleren mocht dit een vergissing zijn.

Kies je voor het vuilbakje, dan kan je onmiddellijk de vraag of het aanbod schrappen en krijg je een popup waar je kan kiezen tussen
• het schrappen toch door te zetten (dan klik je op “OK”) of
• het schrappen te annuleren mocht het om een vergissing gaan (dan klik je op “Annuleren”)

fi
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Uw berichten
De berichten die naar jou verstuurd worden in het kader van je vragen of aanbiedingen of die je zelf
stuurt naar een andere LETSer in dat kader, kan je hier terugvinden

Je kan sorteren op de verschillende velden van de lijst en je kan ook zoeken op een bepaalde inhoud.
Als je wilt weten met welke vraag of aanbod deze e-mail gelinkt is, kan je klikken op de groene knop V&A
(Vraag en Aanbod) en krijg je de inhoud van de vraag of het aanbod dat hiermee gelinkt is te zien.

Klik ergens buiten het witte kader (ergens op de donkergrijze achtergrond) om terug te keren naar je bericht.
Mocht je vraag en aanbod ondertussen niet meer bestaan, krijg je een streepje te zien in het bericht dat
verschijnt.

fi
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Ledenlijst
De ledenlijst geeft weer wie in je LETS-Groep opgenomen is (of was)
Er zijn verschillende statuten :
• Actieve leden
• Instappers
• Uitstappers
• Extern
Het scherm bevat een aantal lters om deze statuten te kunnen selecteren.
De meest gebruikte lter is “Actieve leden”.
Als je geen lter gebruikt krijg je alle leden die in het systeem zitten voor jouw LETS-Groep.

Klik de lter(s) die je wilt hanteren en het resultaat in het scherm zal zicht aanpassen van zodra je op de
groene knop “start lter” hebt geklikt

Bv. Ik zoek mijzelf

Je kan dan doorklikken naar de gegevens van het gevonden LETS-lid om het pro el van deze persoon te
openen..

Look & Feel

Je kan het resultaat van je lijst ook aanpassen qua “look en feel” door de icoontjes bovenaan het scherm
aan te klikken.
• ofwel heb je een lijst (standaard instelling)
• ofwel heb je meer een visitekaartje formaat als resultaat met een foto voor zover de LETSer een foto
heeft geplaatst in zijn pro el.

LETS Vlaanderen
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Voorbeeld:

Sorteren
Je kan op elk veld sorteren via de pijltjes
• LETS-Code
• Schuilnaam
• Naam
• Adres
• Saldo

Actieve Leden
Een persoon wordt een actief lid wanneer zijn pro el geactiveerd wordt door de Administrator van zijn
LETS-Groep. Intrinsiek betekent dit ook dat deze persoon zijn lidgeld en de verzekering betaald heeft en
het huisreglement heeft onderschreven.
Deze persoon kan vanaf dan inloggen en LETSen.

Instappers
Een instapper is een nieuwe lid.
De administrator duidt aan bij de parameters hoe lang een nieuw lid wordt aangeduid als %instapper”.
Deze optie geeft de mogelijkheid om een nieuw lid te activeren en te helpen bij de opstart als LETSer.

Uitstappers
Deze optie wordt niet in alle groepen gebruikt.
In sommige groepen krijgt een LETSer die wilt uitstappen - maar een negatief saldo heeft - nog wat extra
tijd om zijn saldo aan te zuiveren.
Deze persoon kan enkel LETS-Eenheden ontvangen, niet waarderen. Wanneer hij dan de nitief uitstapt,
worden hij op %inactief” gezet

Extern
Onder Extern worden de Interletsaccounts van LETS-Groepen ondergebracht, die (nog) niet op LetsC
zitten

LETS Vlaanderen

EU Handleiding LetsC
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Groep mailen
De optie “Groep mailen” is gereserveerd voor de beheerder van je LETS-Groep, maar de mogelijkheid
bestaat. Mocht je toch een behoefte hebben om zo’n e-mail te sturen (bv. Publiciteit voor een bepaalde
activiteit, …), stuur je concept door naar je beheerder/voorzitter. Hij/zij zal de e-mail in jouw plaats publiceren met vermelding dat die van jou afkomstig is.
Met deze optie kan een e-mailbericht gestuurd worden naar alle leden van jouw LETS-Groep of ook selectief naar een aantal LETSers als hun naam aanvinkt wordt in de rechter kolom.

Wanneer de doelgroep aangevinkt is, wordt op de groene knop onderaan het scherm “ Volgende stap”
geklikt.

De tekst wordt ingebracht in het witte veld en nadien door op de groene knop “Uitvoeren” te klikken
wordt de e-mail verstuurd naar de doelgroep.

fi

Pagina 28 van 38

LETS Vlaanderen

EU Handleiding LetsC

De nitieve versie

1 juni 2021 21:54

Transacties (overschrijven van LETS-Eenheden)
De transacties zijn de laatste schakel van een overeenkomsten tussen 2 LETSers in het kader van een bepaalde activiteit, aanbod of vraag.
Is er een object dat van hand naar hand is gegaan, is er een dienst geleverd, is er raad gegeven, heeft
iemand iemand anders gezelschap gehouden, is er samen gewandeld, is er samen gesport, enz… de
waarde van wat er gebeurde kan vertaald worden naar virtuele punten (de LETS-Eenheid die geldig is in
je LETS-Groep).
Deze waarde/waardering wordt overgemaakt aan de begunstigde LETSer via de transacties.

Transacties van mijn LETS-Groep
Als je naar beneden scrolt in het scherm van de transacties, zal je een overzicht zien van het aantal transacties van je LETS-Groep

Transacties kunnen binnen eenzelfde LETS-Groep gebeuren, tussen LETS-Groepen binnen LetsC of ook
naar LETS-Groepen die buiten LetsC tewerk gaan (eLAND).

fi
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Transactie Toevoegen
Een nieuwe transactie toevoegen kan je via de groene knop “Transactie toevoegen”

Je kan de naam of schuilnaam van een LETSer inbrengen

Indien er verschillende personen met bv. dezelfde voornaam bestaan, kan je kiezen welke LETSer je wilt
selecteren via “Kies hiernaast het gewenst lid”

Selecteer de correcte persoon naar wie je LETS-Eenheden wilt overschrijven.

fi
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Nadien breng je het aantal LETS-Eenheden die geldig zijn in jouw LETS-Groep in het veld “Aan lid wil ik
xxxx Schelpjes overschrijven”
In de omschrijving zet je het onderwerp van de transactie
Gebruik een duidelijke omschrijving zodat de ontvanger goed kan uitmaken waar de transactie precies
over gaat.
Nadien klik je op “Transactie toevoegen”

Er wordt een e-mail gestuurd naar zowel de LETSer die de transactie heeft aangemaakt als naar de LETSer
die de bestemmeling is van de transactie als bevestiging.

Interlets
Wil je een overschrijving doen naar een LETS-Groep dan zijn er twee mogelijkheden:

LETS-Groep zit al in LetsC
Zit de LETS-Groep al in LetsC, dan klik je op de rubriek “Interlets"
Maak je keuze van de LETS-Groep

En selecteer de LETSer met wie je de transactie hebt gedaan (bv. LETS Durme)

fi
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Als het een Transactie of een Vraag & Aanbod betreft, gebruik dan de correcte knoppen :
• Transactie : blad met groene pijl erin
• Vraag en aanbod : icoontje met vraagteken erin

Klik je op de naam van de persoon krijg je automatisch het scherm Transacties om aan die persoon je
waardering over te maken

LETS-Groep zit nog niet in LetsC
Zit de persoon in een LETS-Groep die nog NIET op LetsC zit, dan ga je in bv. de ledenlijst van LETS Oostende naar LO600 tot en met LO613 en daar vind je groepen zoals Brugge, Gent, Kortrijk en nog enkelen
naar waar je dan vanuit je eigen account een overschrijving kan doen naar de persoon met wie je de
transactie hebt gedaan.
Let op: vermeld steeds de reden van de transactie en heel belangrijk voor wie de transactie bedoeld
is, zo weten de verantwoordelijken in die andere LETS-Groep aan wie ze de munteenheden moeten
overmaken.

fi
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Externe transactie
Wens je een transactie te doen met een LETSer die nog niet in LetsC zit, kan je deze optie kiezen

Je selecteert de niet LetsC Groep.
Je brengt de naam van het LETS-lid in het veld “Naam lid” in.
Je vermeldt het aantal schelpen (of een andere LETS-Eenheid dat geldig is in jouw LETS-Groep) in het
veld “Wil ik xxxx Schelpjes sturen”
Niet vergeten, een duidelijke omschrijving van de reden van deze transactie te vermelden.
Nadien klik je op de groene knop “Overschrijving” en de punten zijn overgeschreven.

Help/Support
Ten allen tijde kan je een e-mailtje sturen naar de support van het systeem.

Heb je vragen, aarzel niet om deze optie te gebruiken.

Onderwerp
Vul een kort maar duidelijk onderwerp in i.v.m. je vraag of opmerking.

fi
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Bestemd voor
Duid aan wie de bestemmeling is van deze vraag of opmerking:
• Technische support : vragen of opmerkingen over LetsC e.d. De bestemmeling zal de administrator
zijn van je LETS-Groep.
• Verantwoordelijke groep : de bestemmeling is de voorzitter van je LETS-Groep of een andere LETSer
die de taak gekregen heeft om de vragen of opmerking. De vragen of opmerkingen kunnen van alle
aard zijn zowel de LETS organisatie in je LETS-Groep als vragen over activiteiten enz…
• Administratie : de bestemmeling is de voorzitter van je LETS-Groep of een andere LETSer die de meer
administratieve taak heeft gekregen om de vragen of opmerking. De vragen of opmerkingen kunnen
van alle aard zijn zowel de LETS organisatie in je LETS-Groep als vragen over activiteiten enz…

Bericht
Vul in het veld “Bericht” een duidelijke omschrijving i.v.m. je vraag of opmerking.
Klik daarna op de groene knop “verzend e-mail naar Support”

fi

Pagina 34 van 38

LETS Vlaanderen

EU Handleiding LetsC

De nitieve versie

1 juni 2021 21:54

Uitloggen
Heb je alle je acties zoals consultaties, transacties, e-mails enz. afgewerkt, klik dan op “Uitloggen” om
LetsC te verlaten.

Je komt dan terug in het startscherm waar je opnieuw kan inloggen

fi
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Icoontjes/Info/Tips voor gebruik van LetsC
Icoon

Betekenis
Gegevens wijzigen
Gegevens wissen
In een lijst kan er naast een veldnaam een pijltje naar boven en naar onder
staan.
D.w.z. dat je de gegevens in die kolom kan oplopend of dalend sorteren
In de meeste schermen kan je zoeken op info (een naam of voornaam van een
lid, een artikel, info in een transactie, …)
Onderaan een scherm met kolommen/info kan je het aantal lijnen dat je in het
eerste scherm ziet veranderen.
Standaart worden 25 lijnen van een tabel getoond.
Je kan het aantal verhogen naar 50 of ‘Alles’
Indien er veel informatie staat in het resultaatscherm dat je consulteert (bv.
Ledenlijst) kan het zijn dat er verschillende schermen beschikbaar zijn. Je kan
onderaan het scherm dan kiezen om vooruit of achteruit te gaan in het aantal
schermen
Vorige om terug te gaan naar het vorige scherm
Volgende om verder te gaan in de schermen
Zit je in een scherm dat omrand is door zwart, klik dan ergens in het zwarte
gedeelte om eruit te geraken
Niet alle schermen hebben een knop om “terug” te gaan.
Als je ergens in een scherm zit zonder mogelijkheid om terug te gaan, kan je
best in het menu aan de linker kant ergens op klikken om eruit te geraken.
Gebruik eventueel de knop “terug” van je browser
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Privacy
Als je onderaan het scherm klikt op het woord “Privacy”, kan je het document over “Privacy en Disclaimer” openen.

Dit document herneemt de volgende items :
• Doel van de LETS Oostende-site
• Gebruik van de LETS Oostende-site
• Service aan LETS-leden
• Privacyverklaring
• Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
• Verstrekking aan derden
• Bewaartermijn
• Uw rechten omtrent uw gegevens
• Klachten
• Wijziging privacy statement
• Hyperlinks en verwijzingen
• Intellectuele eigendomsrechten
• Vertrouwelijkheid
• Geschillen

Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk Reglement van LETS wordt onderaan het scherm ter beschikking gesteld.
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