
                                                       Versie 16 okt. ‘18 

Podio algemeen 
 

● Item opzoeken: Sneltoets “S” 

● App opzoeken: Sneltoets “G” 

 

Personen 
 
● Autologin opnieuw versturen naar de ouder 

○ App “Personen” > Open item ouder > KA Bookmark > Mails > Autologin link 
● Kind linken aan meerdere ouders 

○ App “Personen” > Open item kind > Voeg 2e ouder toe bij veld  “Ouder(s)” 
 

Inschrijvingen 
 
● Inloggen dashboard ouder 

○ App “Personen” > Open item persoon > Open KA Bookmark > Actions > Log in 
● Inschrijving bevestigen 

○ App “Deeln. Inschr.” > View “Te bevestigen” > Open item inschrijving > Open KA Bookmark > Actions 
> Confirm a subscription 

○ Gevolg: Status inschrijving = Bevestigd; factuur wordt aangemaakt + verstuurd per e-mail  
● Bedrag inschrijving aanpassen: Extra factuur 

○ App “Deeln. Inschr.” > Open item inschrijving > Voeg toe of verwijder optie/waardebon/korting > 
Open KA Bookmark > Actions > Extra Invoice 

○ Gevolg: Extra factuur (bij prijsverhoging) of creditnota (bij prijsverlaging) wordt aangemaakt + 
verstuurd per e-mail; totaal te betalen bedrag wordt aangepast op het dashboard 

● Inschrijving annuleren: Creditnota 
○ App “Deeln. Inschr.” > Open item inschrijving > KA Bookmark > Actions > Cancel subscription  
○ Gevolg: Status inschrijving = Geannuleerd; Creditnota wordt aangemaakt + verstuurd per e-mail 

wordt verstuurd; totaal te betalen bedrag wordt aangepast op het dashboard 
● Activiteit ve inschrijving wijzigen 

○ Annuleer inschrijving > Inloggen ouder > Boek nieuwe inschrijving bij de juiste activiteit 
● Plaats bij een volgeboekte activiteit komt vrij 

○ App “Deeln. Inschr.”  > View “Wachtlijst inschrijvingen te contacteren” > Open item inschrijving > KA 
Bookmark > Mails > Waiting for confirmation (= binnenkort beschikbaar) 

 

Financiën 
 

● Betalingen inlezen 

○ App “Betalingen” > KA Bookmark > Actions > Import Payments 

● Betalingen matchen 

○ App “Betalingen” > View “Betalingen te matchen” > Open item > Link aan juiste ouder 

● Betalingsopvolging 

○ Ouders krijgen 2 betalingsherinneringen na het verstrijken van de betaaldatum 

○ App “Personen” > View “Financiële opvolging”lingen > 30d achterstand”  

○ App “Personen” > View “Betalingen: Recent vertrek achterstallig”  

● Ouder meer tijd geven om te betalen 

○ App “Personen” > Open item ouder > Veld “Prijsregel”  

● Refunds terugbetalen aan ouder 

○ App “Personen” > View “Terugbetalen ouders” (= binnenkort beschikbaar) 

○ Optie 1: Via Bank transfer (online banking). Gebruik OGM die vermeld staat in ouder item zodat deze 

bij import in de app “Betalingen” correct gematched wordt 

○ Optie 2: Via cash. Maak nieuwe item aan in de app “Betalingen” met negatief bedrag 

● Refund omzetten naar spaarpotje of omgekeerd 

○ App “Personen” > Open item ouder > KA Bookmark > Actions > Transfer refund to piggy bank 

○ App “Personen” > Open item ouder > KA Bookmark > Actions > Subtract money from piggy bank 
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Overzicht Inschrijvingen Status  
 

● In aanmaak = Inschrijving is gestart maar nog niet bevestigd door de ouder 

● Wachtlijst = Activiteit is vol of ouder staat niet op de gastenlijst (optioneel) 

● Te bevestigen  

○ Optie 1 = Alle nieuwe inschrijvingen moeten eerst bevestigd worden 

○ Optie 2 = Kind voldoet niet aan de leeftijd, maar valt wel nog binnen de marge 

● Bevestigd = inschrijving is bevestigd en factuur is aangemaakt 

● Geannuleerd = inschrijving is geannuleerd in Podio (kan niet door de ouders) 

○ Indien inschrijving voorheen bevestigd was, wordt een creditnota is aangemaakt 

 

E-mails die verstuurd worden naar de ouders 
 

● Gebeurtenis 

● Automatische e-mails 

● Herinnerings e-mails 
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Aanbod nieuw seizoen 
 

● Periodes  

○ Definiëer periodes nieuw seizoen 

● Kortingen: Nieuwe activiteiten niet mogen gekoppeld worden aan kortingen die tijdens het 

vorige jaar gebruikt werden. Indien je een korting wilt toekennen aan een nieuwe activiteit, 

moet je deze dus opnieuw aanmaken of klonen van een bestaande. 

● Opties en waardebonnen: Controleer of deze nog geldig zijn voor het nieuwe seizoen 

● Activiteiten toevoegen in Podio 

○ Optie 1: Huidige activiteiten klonen: Open item activiteit > Actions > Clone > linken 

aan de juiste periode 

○ Optie 2: Import via excel 

● Activiteiten tonen op website 

○ Veld “Publiek” in de Categorie op “Ja” zetten 

○ Veld “Publiek Vanaf” in de Categorie invullen 

○ Veld “Publiek” in de Activiteit op “Ja” zetten 

● Activiteiten inschrijfbaar maken 

○ Veld “Inschrijven” in het thema op “Ja” zetten 

● Oude activiteiten verbergen op de website:  
○ Veld “Publiek” in de Activiteit op “Nee” zetten 

● Factuurnummers: Controleren of deze moeten worden aangepast voor het nieuwe 

boekingsjaar  

● Views: Views zijn vaak ingesteld op basis van data. Controleer dus best even of alle views zijn 

aangepast voor 2017-2018. 

● Activiteiten en jaartallen: Vaak worden dezelfde activiteiten elk jaar opnieuw 

georganiseerd. Indien dit voor verwarring zorgt bij jullie benaming, voeg dan telkens het 

jaartal toen wij het jaartal eraan toe. 
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Podio apps - Deelnemers 
 

 
 

 

Podio apps - Monitoren 
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