Abonneer je om gebruik te maken van de diensten van de AxoCLUB . Dat kan met één van de volgende
formules:

Lounge
Vrije toegang tot de wie-is-wie.
Toegang tot CampFires. Dit zijn (avondlijke) ontmoetingen tussen leden met een spreker en
aangepast netwerkmoment.
Hierop kan je activiteiten bekendmaken die openstaan voor de leden van de andere VZWs.
De AxoCLUB stelt zijn kennisbanken met informatie over het systeem en opgeloste vragen.
De kennisbanken zijn toegankelijk via de AxoCLUB-website op afgeschermde pagina’s.

Platform
ClubApps

Networker

Onliner

Platformer

Networkers streven naar
kwaliteitsvolle ontmoetingen en evenementen in de
socio-culturele sfeer met
bestuursleden van andere
VZWs, waar ze zich
informeren over de laatste
evoluties in de sector.

Onliners zijn actieve
beheerders van organisaties die aan een scherpe
prijs met de
basisinstellingen van het
AxoCLUB Online Platform
aan de slag willen.

Platformers zijn
pro-actieve en vooruitziende beheerders van
VZWs die graag nieuwe
mogelijk-heden ontdekken
om het admi-nistratieve
beheer van de organisatie
en eventueel leden en
bestuursleden verder te
verbeteren gebruikmakend
van online webtools.

X

X

ClubApps

5

tot 8

Infrastructuur

X

X

X
X
X

X
X
X
X

Lounge

X

Platform

Assist
Coaching
Training
Design
Maatwerk

Waar bestuursleden van verenigingen, federaties en ledenorganisaties
elkaar ontmoeten en de voordelen ontdekken van meer werking met minder werk.

De ClubApps zijn de online instrumenten waarmee je het beheer van je vzw drastisch kan versnellen en
verbeteren: minder werk,meer werking!

Het platform en de ClubApps zijn gebaseerd op de Axolutions, een platform met een historiek van 10 jaar
en tientallen implementaties bij vzws. Deze evolutie en de gewenste mogelijkheden kennen geen grenzen.
De AxoCLUB en de ClubApps blijven zich ontwikkelen.

Infrastructuur
Het lidgeld dekt ook alle infrastructuurkosten. Geen zorgen over technische vereisten voor
je ClubApps, de snelheid en de stabiliteit. De beschikbaarheid is gegarandeerd tot 99% op
basis van dagelijkse en off-site bewaarde back-ups.
Alle gegevens blijven onder de volledige controle van de organisatie en zijn enkel toegankelijk voor personen met de nodige toegangsrechten.
De helpdesk voor de AxoCLUB-platformers is gratis toegankelijk per e-mail op
support@axoclub.be
De telefonische helpdesk is bereikbaar tijdens kantooruren in tijdssloten van 15 minuten; de
bijdrage van Platform ers omvat 3 gratis tijdssloten per jaar.

Het Online Helpsysteem is je permanente assistent in het gebruik van je ClubApps.
Met de zoekrobot vind je direct de juiste taakkaart die je stap voor stap begeleiden in de
taakuitvoering.
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FORMULES

FORMULES

Welkom bij de AxoCLUB, de club voor clubs. Bij de AxoCLUB ontmoet je
andere VZWs uit de medische en socio-culturele sector.

Coaching

Voor het gebruik van de webpagina’s is geen voorkennis vereist. De mogelijkheden zijn uitgewerkt volgens
algemeen geldende internetgebruiken en –standaarden. Om het maximale uit de administratieve toepassingen te halen evenals alle instellingsmogelijkheden te ontdekken, zijn opleidingen noodzakelijk.
Hieronder het overzicht van de beschikbare opleidingen:

� Werken met webtoepassingen
� De AxoCLUB webomgeving
� Referentiewaarden beheren

AC-000 Algemene introductie
AC-001 Organisatiebeheer

AC-002 Organisatiebeheer

Lidmaatschappen beheren
Bijdragen innen
Directories publiceren
Rapporten samenstellen

AC-005 Evenementenbeheer

�
�
�
�

AC-002 Organisatiebeheer

Administratieve medewerkers
Beheerders publicaties, bibliotheek

AC-002 Organisatiebeheer

Administratieve medewerkers
Webmasters
Verantwoordelijken activiteiten,
opleidingen en evenementen

3u

Een evenement inrichten
Inschrijvingen verzamelen
Campagne voeren voor een activiteit
Kassamateriaal samenstellen
Rapporten samenstellen
3u

Giften registreren en opvolgen
Bedankbrieven verzenden
Fiscale attesten genereren
Webwinkel openen
Productcataloog beheren
Factuurlijnen en factureren
Afpunten facturen
Betaalstatus opvragen
Herinneringen uitsturen

Administratieve medewerkers
Afdelingssecretarissen, -voorzitters

Wanneer de tijd je ontbreekt of je hebt nood aan extern advies zijn
de ClubAmbassades beschikbaar voor het ontwerp van je website,
je nieuwsbrieven of extranets.
De designer bespreekt de wensen met vertegenwoordigers van je
vzw en tekent dit vervolgens uit. Je hebt twee bijwerk-ingstappen
om het ontwerp helemaal op punt te zetten en te valideren.
Vervolgens verknipt de designer het getekende ontwerp tot
sjablonen in de gangbare Internet programmeertalen zoals HTML,
CSS en javascript en implementeert dit in de Channel Studio.

3u

� Tijdschrift en uitgaves beheren
� Abonnees beheren
� Rapporten samenstellen

AC-007 Financieel beheer

Technische en inhoudelijke webmasters
Redacteurs
Communicatieverantwoordelijken
(intern en extern)

3u

AC-004 Tijdschriften & Abonnementenbeheer

�
�
�
�
�

Vormgeving

7u

Informatie indelen en publiceren
Informatie afschermen
De vormgeving aanpassen
Een website maken
Nieuwsbrieven uitsturen

AC-006 Producten & Giftenbeheer

De ClubCoach verzorgt ook de opleidingen voor de gebruikers van je
VZW in je eigen werkomgeving zodat alles exact is zoals iedereen het zal
gebruiken.

Administratieve medewerkers
Communicatieverantwoordelijken
(intern, extern)

AC-003 Ledenadministratie

�
�
�
�
�

Gebruikers van de ClubApps

De weborganisatie opzetten
Persoonsgegevens beheren
Delegeren van mogelijkheden
Rapporten samenstellen

AC-002 Commuinicatiebeheer

�
�
�
�

Werken met een PC
Werken met het Internet
3u

AC-001 Organisatiebeheer

�
�
�
�
�

Doelgroep

De AxoCLUB biedt je ook de mogelijkheid met een ClubCoach te
werken. De ClubCoach begeleidt je VZW om de ClubApps zo snel en
efﬁciënt mogelijk in te stellen zodat ze perfect bij je VZW aansluiten.
Coaching gebeurt in halve dagdelen; de kalender leg je samen vast bij de
start zodat alles volgens plan verloopt.

3u

AC-000 Algemene introductie

�
�
�
�

Voorwaarden

De startsnelheid van je ClubApps kan je zelf bepalen! Kies je voor doehet-zelf, dan kan je zelf met de Checklists aan de slag. Zij begeleiden je
stap voor stap in de set-up van je webomgeving.

Administratieve medewerkers
Secretariaatsmedewerkers

Voor VZW’s die ook een nieuwsbrief uitgeven, stelt de designer
vervolgens een afgeleide vorm voor die hij na validatie ook in de
Channel Studio instelt, klaar voor gebruik door de module “Campaign Management”.

Maatwerk
De AxoCLUB bevat heel veel functionaliteit. Mocht je toch
speciale wensen hebben, kan de ontwikkelploeg daar op ingaan
tegen een uurtarief.

3u
AC-002 Organisatiebeheer
AC-003 Ledenadministratie
AC-005 Evenementenbeheer
AC-006 Giftenbeheer

Boekhouders
Financiële verantwoordelijken
Administratieve verantwoordelijken

Waar bestuursleden van verenigingen, federaties en ledenorganisaties
elkaar ontmoeten en de voordelen ontdekken van meer werking met minder werk.
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CLUBASSIST

CLUBASSIST

Training

