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1) Inleiding 

  

Alle gegevens dus ook financiële gegevens kunnen worden overgezet van versie 5.x naar 6.2 

 

Versie 6.2 van PC Leden heeft maar één ledenbestand. Tijdens de conversie vanuit de versie 5 wordt daarom 

alleen het ledenbestand (leden01.dbf) overgezet naar de versie 6. 

 

Voorafgaande aan de conversie van versie 5.x. dient u eventueel eerst het bestand te reorganiseren. (zie hfdst. 3). 

 

2) Voorwaarden bestanden in PC Leden versie 5 

 

Het bestand dat u wilt overzetten mag geen openstaande nota's bevatten. 

De lidnummers van de ledengegevens in het over te zetten bestand mogen niet reeds voorkomen in het 

hoofdbestand. 

U dient eventueel een aantal categorieen aan te maken bijv. oudelyst, wachtlyst, donateurs. 

3) Overzetten van gegevens uit andere bestanden naar het ledenbestand 

 

Indien u ook in andere bestanden gegevens heeft staan kunt u het beste al uw gegevens in versie 5 terugbrengen 

in het hoofdbestand (leden01.dbf), waarbij uw de rubriek categorie gebruikt voor onderscheid te maken tussen 

ledenbestand, donateurs etc. Via opties >> selectieopties >> opzeggen / overzetten kan dit in versie 5 worden 

gerealiseerd.  

a) Aan de leden een categorie toekennen 

 

Categorieën toevoegen bijvoorbeeld categorie oudelyst. 

Hoofdfuncties >> systeembeheer >> onderhoud tabellen >> tabblad categorieën 
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b) Toevoegen van categorie oudelyst 

 

Categorie oudelyst toegevoegd aan tabel 

 

 
 

c) Aan alle leden (records) de categorie oudelyst in het bestand oudelyst 
toevoegen 

 

Via ledenkaart >> opties >> selectieopties >> collectief wijzigen 

Alle leden in de oudelyst hebben nu de categorie oudelyst. De eventuele oude categorie wordt hierbij 

overschreven. 

 

 
 

 
 

Door op ja te klikken wordt de categorie per lid gewijzigd. 

 

d) Overzetten van de leden (records) naar het ledenbestand. 
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Via ledenkaart >> opties >> selectieopties >> opzeggen / overzetten  

Ledenselectie instellen op: alle leden inclusief eventuele opzeggingen 

 

NB De gegevens worden met deze functie niet verwijderd uit de oudlyst 

 

 
 

U klikt op OK en bevestigt het overzetten van de gegevens. 

 

 
 

 

Het aantal records oftewel het aantal leden dat is overgezet wordt getoond.  

 

e) Ledenbestand openen 

 

U sluit nu de oudelyst af en opent het ledenbestand. 

Via hoofdfuncties >> andere bestanden >> ledenbestand 

 

 
 

Het lid dat is overgezet krijgt de categorie oudelyst.    

Leden die reeds aanwezig is in het ledenbestand worden niet overgezet. 
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4) Conversie 

U start het conversieprogramma van PC leden 6.2 

 

Start | programma’s | conversie 5.x naar 6.x,  

 

 
 

U klikt op de button conversie 5.0 

 

Vervolgens op de knop  

Het volgende venster verschijnt: 

 

 
 

Daarna klikt u op de knop  
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We adviseren u het logboek op te slaan. 

 
Bij problemen kunt u dit op verzoek van de supportmedewerker toezenden. 

 

Het logboekvenster kunt u nu afsluiten. Dit geldt ook voor het venster pc-leden conversie & import. 

 

Bij het opstarten van PC leden versie 6.2 zijn de gegevens aanwezig. 

 

 


