Een sms versturen
Ben je iets vergeten op een uitnodiging naar de leden en zie je dit pas de dag voor je evenement? Dan kan je
een sms sturen met de nodige informatie naar je leden. Je hoeft dit niet meer handmatig met je gsm te doen,
want Wall-E helpt jullie hier graag bij.
PAS OP: je krijgt van GK een bundel met gratis sms’jes, maar indien je deze limiet overschrijdt, kan je steeds
een nieuwe bundel kopen voor een prijsje.
TIP: De sms-functie werkt met een onbepaald nummer. Schrijf dus steeds in je sms wie je bent. Het nummer
zal steeds wijzigen, waardoor leden dus niet kunnen weten wie je bent.

Een sms sturen naar de leden
1.
2.
3.

Open Wall-E en ga naar “Leden > actieve leden”.
Selecteer de leden naar wie je een sms wil sturen. Dit kan je doen door de vinkjes vooraan te selecteren.
Druk daarna op “SMS”.

4.

Er opent een nieuw scherm zoals hieronder weergeven. In dit scherm kan je het bericht (maximaal 160
tekens) schrijven. Het “VAN”-veld kan je niet aanpassen, omdat het sturen van een sms gebeurt via een
extern programma. Schrijf dus steeds in je sms wie je bent, want telkens wordt dit nummer aangepast.
Onderaan kan je selecteren naar wie je het wil sturen.
Zorg ervoor dat je het vinkje ‘Lid’ selecteert.

5.

Druk op “Verstuur”.

6.

Daarna moet je de actie bevestigen in een nieuw scherm. Druk op “OK” en je sms zal automatisch verstuurd
worden.
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Een sms sturen naar de kern
1.
2.
3.

4.

Open Wall-E en ga naar “Bestuur > overzicht”.
Selecteer de bestuursleden naar wie je een sms wil sturen. Dit kan je doen door de vinkjes vooraan te
selecteren.
Druk daarna op “SMS”.

5.

Er opent een nieuw scherm zoals hieronder weergeven. In dit scherm kan je het bericht (maximaal 160
tekens) schrijven. Het “VAN”-veld kan je niet aanpassen, omdat het sturen van een sms gebeurt via een
extern programma. Schrijf dus steeds in je sms wie je bent, want telkens wordt dit nummer aangepast.
Onderaan kan je selecteren naar wie je het wil sturen.
Zorg ervoor dat je het vinkje ‘Lid’ selecteert.

6.

Druk op “Verstuur”.

7.

Daarna moet je de actie bevestigen in een nieuw scherm. Druk op “OK” en je sms zal automatisch verstuurd
worden.
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