UNIKON-WEB
Graag informeren wij U over de huidige, en toekomstige, mogelijkheden van UNIKON
Champ+ in combinatie met UNIKON-WEB.
Er wordt steeds meer geautomatiseerd in de vereniging om het “werk” tot een
minimum te beperken en dusdanig eenvoudig te maken dat meerdere personen de
gegevens kunnen verwerken.
Dit is belangrijk omdat steeds meer verenigingen gaan fuseren en omdat we “zuinig”
moeten zijn op diegenen die nog welwillend en in staat zijn om bepaalde
werkzaamheden, met name EC en rekensoftware, te verrichten.
Enkele jaren geleden hebben we laten zien dat het Champ+-systeem hier uitermate
voor is geschikt.
Blijkbaar was het toen nog te vroeg om hier mee door te gaan.
De laatste jaren komen er steeds meer vragen, en wensen, om gegevens via internet
te versturen naar diverse ontvangers.
Denk aan: meldadressen – websites van anderen- rekenburo’s – verenigingen –
andere liefhebbers(sters).
Om hieraan te voldoen hebben we UNIKON-WEB in het leven geroepen!
Wat is UNIKON-WEB.
UNIKON-WEB is de basiswebsite/server waarmee gegevens uit uw Champ+ systeem
kunnen worden ontvangen en verder worden verstuurd naar Uw eigen PC/tablet of
smartphone + naar andere email of SMS-adressen en natuurlijk voor iedereen, indien
gewenst, zichtbaar worden op deze website zodat bv. de aankomsten van de duiven
gevolgd kunnen worden
Natuurlijk is het belangrijk dat UNIKON-WEB functioneel is.
Daarom laat ons weten wat voor U belangrijk is zodat wij Uw wensen kunnen
integreren op deze website.
BLIJF OP DE HOOGTE :
Ga naar de UNIKON-website: www.unikon.nl en schrijf U in voor de nieuwsbrief voor
algemene informatie…updates etc
Meer specifieke info over UNIKON-WEB wordt verstuurd via Facebook.
Dus “Like” ons op Facebook (unikon-nederland)
Heeft U geen Facebook….vraag dan iemand in Uw naaste omgeving!

Handleiding/werkvolgorde UNIKON-WEB

Puntenwijzer:
Zoek in de lijst wat U wilt doen en het cijfer geeft aan waar U moet zijn.
 Wat iedereen moet doen voor hij/zij kan beginnen met UNIKONWEB:
Zie punt 1.
 De meest ideale verbinding/toepassing. Zie punt 2
 Installeren UNIKON-WEB op uw computer (windows7-8-10)
Zie punt 3A
 Installeren UNIKON-WEB op een android smartphone of tablet
(vanaf versie 4.0.3) Zie punt 3B
 Wat moet na het installeren van de software altijd worden
gedaan!
Zie punt 4A
 Wat voor het beginnen van een training of wedvlucht altijd moet
worden gedaan!
Zie punt 4B
 Voorbereidingen en toepassen van een trainingsvlucht. Zie punt
5 of 6
 Voorbereidingen en toepassen van een wedvlucht. Zie punt 7 of 8
 Ik wil een emailadres toevoegen aan mijn “vriendenlijst”. Zie punt 9
 Meest gestelde vragen en antwoorden. Zie punt 10
 Extra info. Zie punt 11

Aktiepunten 1 t/m 10
1-Inlogcode aanvragen:
Ga naar www.unikon.nl. Daar vindt U het inschrijfformulier voor het aanvragen van
een persoonlijke inlogcode.
Vul het formulier volledig in en stuur het naar UNIKON@upcmail.nl
Na ontvangst van een, eventuele, betaling wordt binnen 7 dagen Uw account
geactiveerd of ontvangt u uw persoonlijke inlogcode.

2-de meest ideale verbinding/toepassing;
Champ+ verbinden via bluetooth met een android smartphone en de android
smartphone via wifi verbinden met de huis-PC waar het internetabonnement op zit.
- Op deze manier wordt het abonnement/kaarttegoed van de android telefoon
niet belast.
- LET OP: wifi heeft een beperkte afstand waarin die functioneert.
Bij een te verre afstand moet er bv. een router worden geplaatst

3A-Installeren UNIKON-WEB. op uw computer.(windows 7-8-10)
123456789-

Ga naar de website web.unikon.eu of http://web.unikon.eu
Vul bij “inlognaam” uw emailadres in.
Vul bij “wachtwoord” uw persoonlijke inlogcode in.
Druk op “enter” (de UNIKON-WEB site wordt geopend)
Ga naar “info”
Ga naar de regel “UNIKON.WEB programma.
Klik op “download de nieuwste versie ……… windows”
Volg de aanwijzegingen van het installatieprogramma.
Na het “voltooien” van de installatie opnieuw opstarten van Uw computer.
(Indien de software goed is geinstalleerd verschijnt er op uw buroblad een icoon met een
liladuifje met de tekst UNIKON-WEB)

3B- Installeren UNIKON-WEB op uw android-telefoon of tablet

(vanaf

versie 4.0.3)

123456789-

Ga naar de website web.unikon.eu of http://web.unikon.eu
Vul bij “inlognaam” uw emailadres in.
Vul bij “wachtwoord” uw persoonlijke inlogcode in.
Druk op “enter” (de UNIKON-WEB site wordt geopend)
Ga naar “info”
Ga naar de regel “UNIKON.WEB programma.
Klik op “download de nieuwste versie ……… Android”
“klik” op installeren
Volg de aanwijzegingen van het installatieprogramma.

(Indien de software goed is geinstalleerd verschijnt er op uw scherm een icoon met een liladuifje met de
tekst UNIKON-WEB)

Gebruik van UNIKON-WEB
4A- ingeven van verzendinformatie.
1- Ga naar web.unikon.eu
2- Vul bij “inlognaam” uw emailadres in (éénmalig)
3- Vul bij “wachtwoord” uw persoonlijke inlogcode in. (éénmalig)
4- Druk op “enter” (de UNIKON-WEB site wordt geopend)
5- Klik op “hok”
6- Ga naar “mijn berichten”
7- Geef bij “email 1-2-en/of 3” de emailadressen in, van bv. collegaliefhebbers,
waar U de aankomsten naar toe wilt verzenden.
8- Geef bij “SMS-nummer” het telefoonnummer in waar U de aankomsten naar toe
wilt sturen. (het nummer van de telefoon die de berichten ontvangt)
9- Geef bij “spraakberichtnummer” het telefoonnummer in van de telefoon die
gebeld moet worden als er een duif wordt geconstateerd.
10-Geef bij “melden 1-2-3-4-5” de meldadressen in waar u automatisch een duif
wilt melden zodra deze is geconstateerd.
Alle andere info, “mijn profiel” – “mijn klok” – “mijn contacten” en “mijn duiven”
komen automatisch in beeld zodra Uw champ+ systeem verbonden is. Zie punt 6.
4B ingeven van vluchtinformatie
1- Ga naar web.unikon.eu
2- Vul bij “inlognaam” uw emailadres in (éénmalig)
3- Vul bij “wachtwoord” uw persoonlijke inlogcode in. (éénmalig)
4- Druk op “enter” (de UNIKON-WEB site wordt geopend)
5- ga naar “vluchten”
6- klik op trainingsvlucht en vul de ontbrekende info in, o.a lossingsplaats –
coordinaten en lostijd
Bij een wedvlucht worden de gegevens automatisch ingevuld.
7- Geef aan of U emails – sms of spraakberichten wel of niet wilt ontvangen
dmv het “klikken” op de rode of groene button

5- voorbereidingen voor een trainingsvlucht.
Champ+ wordt aangesloten op een computer/laptop met windows 7-8-of 10
met internetverbinding.
1- Sluit uw Champ+ met een kabel (max 5meter) op Uw computer of laptop aan.
2- Klik op het UNIKON-icoon (liladuifje) met de tekst UNIKON-WEB.
3- Geef, indien nodig, uw emailadres en inlogcode in.
Na ca. 10 seconden komt automatisch de verbinding tot stand en wordt de
onderste rode balk groen (groen=OK)

4-

Plaats de module in de datalogger en sluit uw systeem aan op de
stroomadapter.

Punt 5 t/m 9 is éénmalig
5-Druk op de “blauwe F-toets”
6-Ga, met de “blauwe pijltjestoets” naar het menupunt “verbindingen”.
7-Druk op de “groene OKtoets”
8-Ga met de blauwe pijltjestoets naar “bluetooth off”
9-Druk op de groene OK-toets.
De gegevens worden automatisch verzonden van uw champ+ systeem naar UNIKONWEB en de bovenste rode balk wordt groen (groen=OK).
Vanaf dit moment worden de geconstateerde duiven verstuurd naar de
emailadres(sen) en telefoonnummers die U bij punt 4A en 4B heeft ingegeven.

6- voorbereidingen voor een trainingsvlucht.
Champ+ wordt aangesloten op een android smartphone met
internetverbinding
1- Zet uw smartphone aan en activeer de bluetoothfunctie
Na ca. 10 seconden komt automatisch de verbinding tot stand en wordt de
onderste rode balk groen (groen=OK)
4- Plaats de module in de datalogger en sluit uw systeem aan op de
stroomadapter.
5- éénmalig uw smartphone “verbinden” met het UNIKON-systeem (pairing)
Punt 5 t/m/9 is éénmalig
6- Druk op de “blauwe F-toets” op uw Champ+systeem
7- Ga, met de “blauwe pijltjestoets” naar het menupunt “verbindingen”.
8- Druk op de “groene OK-toets”
9- Geef met de blauwe pijltjestoets aan: “bluetooth on”
10- Druk op de groene “OK-toets”
De gegevens worden verzonden van uw champ+ systeem naar UNIKON-WEB en
de bovenste rode balk wordt groen (groen=OK).
Vanaf dit moment worden de geconstateerde duiven verstuurd naar de
emailadres(sen) en telefoonnummers die U bij punt 4A en 4B heeft ingegeven.

7- voorbereidingen voor een wedvlucht.
Champ+ wordt aangesloten op een computer/laptop met windows 7-8-of 10
met internetverbinding
6- Sluit uw Champ+ met een kabel (max 5meter) op Uw computer of laptop aan.
7- Klik op het UNIKON-icoon (liladuifje) met de tekst UNIKON-WEB.
8- Geef, indien nodig, uw emailadres en inlogcode in.
Na ca. 10 seconden komt automatisch de verbinding tot stand en wordt de
onderste rode balk groen (groen=OK)
9- Plaats de module in de datalogger en sluit uw systeem aan op de
stroomadapter.

(wacht tot “0 duiven geconstateerd” in beeld komt)

Punt 5 t/m 9 is éénmalig
5-Druk op de “blauwe F-toets”
6-Ga, met de “blauwe pijltjestoets” naar het menupunt “verbindingen”.
7-Druk op de “groene OKtoets”
8-Ga met de blauwe pijltjestoets naar “bluetooth off”
9-Druk op de groene OK-toets.
Al Uw klokgegevens incl. de ingekorfde vlucht worden automatisch verzonden van uw
champ+ systeem naar UNIKON-WEB en de bovenste rode balk wordt groen (=OK).
Vanaf dit moment worden de geconstateerde duiven verstuurd naar de
emailadres(sen) en telefoonnummers die U bij punt 4A en 4B heeft ingegeven.

8- voorbereidingen voor een wedvlucht.
Champ+ wordt aangesloten op een android smartphone met
internetverbinding.
2- Zet uw smartphone aan en activeer de bluetoothfunctie
3- Klik op uw smartphone op het UNIKON-icoon (liladuifje) met de tekst UNIKONWEB
4- Geef, indien nodig, uw emailadres en inlogcode in.
Na ca. 10 seconden komt automatisch de verbinding tot stand en wordt de
onderste rode balk groen (groen=OK)
4- Plaats de module in de datalogger en sluit uw systeem aan op de
stroomadapter.
Punt 5 t/m/9 is éénmalig
5- Druk op de “blauwe F-toets” op uw Champ+systeem
6- Ga, met de “blauwe pijltjestoets” naar het menupunt “verbindingen”.
7- Druk op de “groene OK-toets”
8- Geef met de blauwe pijltjestoets aan: “bluetooth on”
9- Druk op de groene “OK-toets”
De gegevens worden verzonden van uw champ+ systeem naar UNIKON-WEB en
de bovenste rode balk wordt groen (groen=OK).
Vanaf dit moment worden de geconstateerde duiven verstuurd naar de
emailadres(sen) en telefoonnummers die U bij punt 4A en 4B heeft ingegeven.
9-emailadressen ingeven tbv uw “contactenlijst” (max. 4)
Uw contactenlijst is een lijst van max. 4 personen.
Op deze manier is het mogelijk om elkaar op de hoogte te houden over de
aankomsten van de duiven.
- Ga naar zoeken en geef hier zijn/haar naam in en druk op enter.
- Zodra zijn/haar naam verschijnt “klik”op het + teken en zijn/haar naam wordt
toegevoegd aan de contactenlijst.
Als de balk “groen” van een contact is wil dit zeggen dat hij/zij online is.

10-Meeste gestelde vragen en antwoorden (FAQ)




Waar kan ik een inlogcode aanvragen?
Zie punt 1: Stuur een mail naar unikon@upcmail.nl
Wat sluit ik aan op mijn Champ+ om verbinding te krijgen met
UNIKON-WEB?
Een computer – smartphone of tablet met internetverbinding +
Windows (Win7 – Win10) of Android (vanaf versie 4) zijn beide
mogelijk:
Windows = verbinding via een USB-kabel.
Android = verbinding alleen via bluetooth
I-phone kan niet worden gebruikt om de gegevens vanaf de Champ+ te
versturen. Alleen te gebruiken om te ontvangen.



Met welke windowsversies functioneert unikon.com?
Vanaf Windows 7 t/m Windows 10



Welke aansluitingen moeten minimaal aanwezig zijn op uw computer –
tablet – smartphone?
-een connectie hebben met internet (android=draadloos – windows=kabel)



Hoe kan ik, gemakkelijk, zien of alles goed zal functioneren?
Als u op het icoon van unikon.web heeft “geklikt” ,wat op uw bureaublad staat,
verschijnt er het scherm waarop staat of er connectie is met daaronder de
mogelijkheid om uw emailadres met inlogcode in te vullen.
Als aan de rechterzijde 2x een verticale groene streep staat is alles in orde.



Bij “klok” blijft de streep aan rechterzijde rood, wat kan het probleem
zijn?
-staat de champ+ aan (stroom)?
-staat de opslagmodule in de datalogger?
-is er een goede kabel/bluetooth verbinding?



Bij “unikon-WEB” blijft de streep aan rechterzijde rood, wat kan het
probleem zijn?
is uw emailadres en logincode goed ingegeven?
Is er een internetverbinding actief?



Moet ik een champ+ hebben om met UNIKON-WEB te kunnen werken?
Ja het kan alleen met een champ+.

Het is natuurlijk wel mogelijk om aankomsttijden op uw
computer/tablet/smartphone van andere liefhebbers te volgen als u een
inlogcode hebt.


Kan ik mijn inlogcode op diverse PC-tablets of smartphones gebruiken?
Ja. Dit is geen probleem. De inlogcode die U gebruikt voor de PCtablet/smartphone die verbonden is met de Champ+ kan ook worden gebruikt
voor een PC-tablet-smartphone die op een andere plaats staat.Dus bv in huis,
in de tuin, op uw werkplek of onderweg



Kan ik bij “mijn berichten” ook een adres ingeven zodat mijn
aankomsten direct op een andere website worden geplaatst.
Ja dit is mogelijk. U moet dan wel contact opnemen met Uw eigen
webbeheerder/provider die dan een speciaal emailadres voor U aanmaakt. Een
zogenaamd http of https-request



Kan ik via UNIKON-WEB mijn duiven doorgeven aan Pigeonscloud/
duifmelden.nl?
Ja dit is mogelijk. U moet dan wel eerst contact opnemen met
Pigeonscloud/ duifmelden.nl



Ik “klik”op het icoon UNIKON-web op mijn buroblad en er gebeurt
niets.
Aan de rechter/onderzijde van Uw buroblad op de werkbalk staat een klein wit
“driehoekje”. Klik hierop en U ziet de “verborgen pictogrammen: met een lila
duifje. Klik hierop en UNIKON-WEB wordt geopend.
Indien U hierop met de rechtermuisknop op klikt kunt U dit verwijderen en het
pictogram op uw buroblad weer gebruiken.



Ik klik op het icoon UNIKON-WEB op mijn buroblad en het scherm blijft
wit.
Normaal gesproken moet UNIKON-WEB zich na max. ca 30-45 seconden
openen. Gebeurt dit na enkele keren proberen niet, installeer dan de software
(windowsversie 2.6 op web.unikon.eu rubriek info) via een andere browser.



Ik heb emailadressen ingegeven om aankomstgegevens te versturen en
die komen niet aan bij de geadresseerde.
Waarschijnlijk de ontvanger een emailaccount dat eindigt op hotmail.com.
“hotmail” vind meerdere emails in een korte tijd afkomstig van dezelfde
afzender "verdacht" en laat die niet door.
Dit is op te lossen door in uw mailaccount de afzender
unikon@unikon-mail.eu in te geven als “vertrouwd adres”



UNIKON –WEB gratis?
Ja, bij aankoop van een Champ+ is UNIKON-WEB het eerste jaar gratis.
Normaal gesproken kost het totale gebruik van UNIKON-WEB met doorzending
via een speciale APP naar een smart- of I-phone € 39,90 per jaar.


-

Wat te doen als iets niet lukt of iets wil weten?
Lees zorgvuldig het desbetreffende hoofdstuk in de handleiding
Stuur een mail naar unikon@upcmail.nl
Telefonische hulp: Nico de Heus Tel.0032478505507

11-Uitleg iconen en teksten
die verschijnen op Uw beeldscherm:
Bovenste “balk” die continu in het beeld blijft:
Van links naar rechts:
-

“huisje” – indien rood= offline cq geen contact met uw systeem
Indien groen= online cq. contact met uw systeem

-

“vlag” – indien zwart= geen vlucht actief/ geen aankomsten
Indien rood = er is informatie/aankomsten.

-

“hok” – persoonlijke gegevens, contacten en duivenlijst.
“vlucht” – zien en beheer van: actieve africhtings, wedvluchten, Uw “TOP”lijst
en beheer afgelopen wedvluchten

-

“wereldbol” – om aan te geven wat voor scherm u wenst om de vluchtlijn te
zien.

“logout” - om u af te melden.
- “zoek” – zoekfunctie van gewenste informatie
-----------------------------------------------------------------------------------

printen/opslaan; bij de pagina’s “hok” en “vluchten”, na het aanklikken
van een wedvlucht/training, staat er rechtsbovenaan dit icoon. Indien U dit
icoon aanklikt verschijnt er de mogelijkheid om deze pagina uit te printen of om
als document op te slaan op Uw PC

Uitleg per icoon-/tekst

“huisje”
Dient alleen maar om aan te geven of U “online” of “offline” bent met Uw
systeem…………….oftewel: staat uw systeem wel of niet in contact met UNIKON-WEB
“vlag”
Is de vlag “zwart” zijn er geen actieve vluchten/training.
Is de vlag “rood” zijn er actieve wedvluchten en/of training. Het nummer wat er staat
geeft aan van hoeveel vluchten er nieuwe berichten zijn.
Als U op de “vlag” klikt kunt u zien wat er actief is en als U op de naam van een
wedvlucht/traning “klikt” verschijnt deze op het scherm.
Indien U op “alle meldingen verwijderen” klikt wordt de vlag weer zwart.
“hok”
Op deze pagina vind u:
- “profiel”: uw naam, klokgegevens, hokcoordinaten etc.
- “mijn berichten” : 3 mogelijkheden om een emailadres in te vullen om de
aankomsten te versturen naar priveadressen, 1 telefoonnummer voor een SMSbericht , 1 telefoonnummer voor een spraakbericht en 5 emailadressen om een
meldadres in te vullen
- Mijn contacten: Er is een verschil tussen directe en verenigingscontacten:
Directe contacten: hier is het mogelijk om 4 “vrienden” in te vullen zodat U van
deze liefhebbers de aankomsten kunt volgen.
Werkwijze: vul in de zoekfunctie (rechtsbovenaan) een naam een emailadres of
lidnummer van diegene die U zoekt. Druk op enter.
De gevonden naam komt in beeld waarna u op het +teken klikt.
Deze naam wordt nu toegevoegd aan Uw lijst
Aan het rode of blauwe teken voor de naam is te zien of de liefhebber online is.
Verenigingscontacten: automatisch komen alle UNIKON-WEB-leden van Uw
vereniging hier te staan en is het mogelijk om alle aankomsten te volgen.
LET OP: het is alleen mogelijk om de aankomsten te zien van de contacten die
aan dezelfde wedvlucht deelnemen als Uzelf!
Natuurlijk is het mogelijk deze functies te verwijderen/uit te schakelen.
- Mijn duiven: al uw duiven die in Uw opslagmodule aanwezig zijn.
Vluchten:
Hier komen in beeld:
- De actieve africhtingen (zolang de duiven niet “gewist” zijn)
- De actieve wedvluchten
- Alle voorafgaande wedvluchten van dit seizoen.
Als u op een africhting- of wedvlucht “klikt” verschijnt de “detaillijst” met
geconstateerde duiven.
BELANGRIJK op de pagina “vluchtdetails”:
1- Bij iedere wedvlucht moet uzelf de lostijd invullen !!!
2- Bij “berichten” :

Hier geeft U per wedvlucht aan of de geconstateerde duiven
automatisch moeten worden gemeld en/of emails moeten worden
verstuurd. Dit dmv het “aanvinken” in het vierkantje.
TOPLIJST: Dit is een gezamelijke aankomstlijst van U en de 4 liefhebbers die U heeft
ingevuld in de rubriek “mijn contacten” en de “verenigingslijst”; dit zijn leden van Uw
vereniging die ook een inlognummer hebben van UNIKON-WEB
Belangrijk is natuurlijk dat Uw contacten aan dezelfde wedvlucht deelnemen
De site controleert zelf of de lossingscoordinaten, de losdatum en de lostijd van deze
“groep” hetzelfde zijn.

Info:
Hier staat de laatste versie software vermeld.
U krijgt van ons bericht als deze wordt gewijzigd.
( dit gaat geheel automatisch. Zou het eventueel niet lukken; verwijder dan de oude
versie en volg de aanwijzegingen zoals beschreven in: Voorbereidingen voor het
gebruik van UNIKON-WEB.
BELANGRIJK: zorg ervoor dat u staat ingeschreven
De nieuwsbrief (www.unikon.nl)voor algehele informatie
Op facebook (UNIKON-nederland) voor specifieke UNIKON-WEB informatie!
“wereldbol.
Als U hierop “klikt” ziet u verschillende mogelijkheden om de vluchtlijn weer te geven
op uw beeldscherm
“login/logout”
Als U hierop “klikt”komt eronder een kader met logout. Als u hierop klikt wordt de
verbinding verbroken.
“zoek”
“zoekfunctie”. Hier kunt U een naam – lidnummer – wedvlucht invullen

printen/opslaan; bij de pagina’s “hok” en “vluchten”, na het aanklikken van
een wedvlucht/training, staat er rechtsbovenaan dit icoon. Indien U dit icoon aanklikt
verschijnt er de mogelijkheid om deze pagina uit te printen of om als document op te
slaan op Uw PC
Extra wetenswaardigheden:

UNIKON-WEB start altijd op met de “landkaart”. Indien U op een andere pagina bent
en U wilt terug naar de landkaart…. Klik dan op het UNIKON-logo aan de
rechterbovenzijde
.
Op deze landkaart ziet u een “druppel”
of een “duifje”
.
Als u hier, diverse malen, op klikt, ziet U de lossingsplaats of uw duivenhok.
Als er dikgedrukte tekst staat en u “klikt” hierop komt u direct bij de aangegeven
rubriek.
Bv. Bij “vluchten” en U “klikt” op africhting of wedvlucht.
; dan komt het gevraagde in beeld

