Inloggen / toegang tot de ledenlijst
Wij bewaken de gegevens van de leden i.v.m. de privacy zo goed mogelijk, daarom staat de
ledenlijst op een alleen voor ingelogde leden toegankelijke pagina. Hieronder vind je aanwijzingen
hoe je op die pagina komt en over wat je moet doen als dat niet lukt.
A. De gebruikersnaam
Bij het inloggen wordt als eerste de gebruikersnaam ingevoerd. Deze naam is altijd gelijk
aan het e-mailadres dat je zelf ooit aan ons hebt opgegeven. Ben je van provider veranderd
en heb je een nieuw e-mailadres, dan kan je daar dus niet mee inloggen. In dat geval neem je
contact op met de webmaster, geeft hem je nieuwe adres door en hij zorgt er voor dat je
gebruikersnaam wordt aangepast, zelf kan je daar niets aan doen!
B. Inloggen met je password
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Met cursor naar menu ‘De Panhardclub’
Er verschijnt een pop-up menu met vier keuzemogelijkheden
Klik op ‘Inloggen leden’
Er verschijnt een inlogscherm
Vul bij ‘gebruikersnaam’ je e-mailadres in
Vul in het tweede veld je password in en klik op ‘log in’
Je ziet nu in zwarte letters ‘Ledenpagina’, klik daar op
Je komt nu op de alleen voor leden bestemde pagina en daarop is momenteel maat één keuze
te maken, nl: ‘Leden Panhardclub’, klik daar op en je ziet de ledenlijst

C. Inloggen maar je weet je password niet
1. Met cursor naar menu ‘De Panhardclub’
2. Er verschijnt een pop-up menu met vier keuzemogelijkheden
3. Klik op ‘Inloggen leden’
4. Er verschijnt een inlogscherm
5. Klik in dat scherm op ‘Wachtwoord vergeten?’
6. Er verschijnt een wit scherm waar je je e-mailadres moet invullen.
7. Vervolgens klik je daaronder op ‘Nieuw wachtwoord aanmaken’
8. Nu is het tijd om je mail te checken en je vind in je mailbox een mailtje over ‘wachtwoord
resetten’
9. Open het mailtje, er staat van alles in, maar belangrijk is
de lange toverspreuk (link) die met
‘https://www.panhardclub.nl/wp-login.php?action=…..’
begint, klik daar op en een scherm zoals hiernaast
verschijnt. Er staat al een password ingevuld en wilt u dit
gaan gebruiken, kopieer het direct en/of schrijf het op. Je
kunt het passwoord ook eerst wijzigen door gewoon het
voorgestelde password te deleten en een password naar
keuze in te vullen. Daarna is het een zaak van op
‘Wachtwoord opnieuw instellen’ klikken en je hebt je
nieuwe wachtwoord.
10. Nu verschijnt een scherm zoals hieronder:

11. Klik op inloggen, vul e-mailadres en password in en je bent ingelogd én op de site en als je
nu volgens het menu naar de ledenpagina gaat, wordt je niets meer in de weg gelegd.
12. Na gebruik van de ledenlijst uitloggen is niet echt nodig, zodra u de site verlaat, wordt u
automatisch uitgelogd.
D. Je wilt je password veranderen
1. Klik in het inlogscherm op ‘Wachtwoord vergeten? ‘ en volg de procedure zoals beschreven
onder B
E. Het inloggen lukt ondanks alle pogingen niet
1. Ons systeem kent een aantal beveiligingen, zo wordt je als je drie keer foutief inlogt,
automatisch volledig buitengesloten. Alleen de webmaster kan dat herstellen.
2. In dit soort gevallen dus altijd een mailtje naar webmaster@panhardclub.nl en je wordt, als
ik niet met vakantie ben snel, en anders wat langzamer geholpen.

