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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2018.1.9 

D.D. 18 JANUARI 2019 

 

U moet deze update installeren wanneer u gestart bent met EW-Show Windowsversie. 

WIJZIGINGEN 

 

Financieel: 

Bij invoeren/wijzigen inschrijfgeld wordt nu ook mobiel telefoonnummer vermeld. 

BIC (algemene bankcode) uitgebreid naar 11 tekens 

Bij bladeren boekingen in de dagboeken kan nu ook op volgorde van de inzender worden 

gezocht om betalingen te controleren. Handig voor eventuele foute afboekingen op 

verkeerde inzender, wanneer bedragen zijn betaald om overschot of tekort inschrijfgeld uit 

te zoeken etc. 

Bij overzichten na boeken kan nu ook worden opgestart als er iemand anders in zit. 

Bij een lijst van één kolom (schenkers van EP etc.) onder 'Overzichten van inschrijfgelden' is 

nu ook een negatief bedrag mogelijk i.v.m. kortingen e.d. 

Contributielijst van vereniging 1 gaf ook van vereniging 11 etc. Dit zal mogelijk ook elders in 

het programma gebeuren, maar dat wordt dan opgelost in de 2019 versie. 

 

Tentoonstelling: 

Benamingen van diergroepen kunnen nu voluit (27 tekens) worden geschreven zoals 

Oorspronkelijke watervogels. 

De catalogus van de Europese klasse met viertallen en tellingen kan nu ook gewoon vanuit 

het “catalogusmenu” worden aangemaakt (was eerst alleen vanuit hoofdmenu / Europese 

klasse mogelijk). 

Catalogus met tellingen viertallen Europese klasse nu ook bij de modellen 5, 6 en 9 (Belgisch 

model). 

Bij de catalogus voor de website is nu ook de showgroep toegevoegd. 

Bij export catalogus (dieren) zijn kolommen KLNvereniging, KLNpa, NBSvereniging en NBSpa 

toegevoegd om de herkomst van het aantal inzendingen per vereniging en provincie te 

achterhalen. In de handleiding is een voorbeeld voor een draaitabel opgenomen. 

Bij invoeren van de inschrijvingen ging het invoeren van gegevens voor automatische incasso 

niet helemaal goed, werd namelijk verkeerd opgeslagen. Dit is opgelost. 

Bij kistlabels staat nu aantal naast elkaar weer standaard op 3 i.p.v. 2. 

 

Ereprijzen: 

Bij de fotografenlijst is nu een controle op leeg kooinummer toegevoegd. 

 

 

 


