Over NoNonSys:
NoNonSys is gestart in maart 2005 als V.O.F. en specialiseerde zich in de verkoop van hard- en software. Vanwege de grote
vraag zijn wij na verloop van tijd begonnen met het ontwerpen en ontwikkelen van websites. Een wens van één van onze
klanten was om een webapplicatie te bouwen waarmee de in- en verkopen van munitie konden worden geregistreerd om zo
direct inzicht in de voorraad te houden. Naderhand zijn ook de ledenadministratie, presentieregistratie en wapenuitgifte
toegevoegd aan deze webapplicatie. Vanuit deze wens is de eerste versie van NSR ontstaan.
Vanwege onze affiniteit met de schietsport hebben wij besloten om de webapplicatie verder uit te breiden tot een volledig
administratiepakket speciaal gericht op de schietsport. De wens om sneller en gemakkelijker om te gaan met bijvoorbeeld
presentieregistratie is naderhand door vele andere verenigingen als wens geuit en daarom besloten we het pakket generiek op
te zetten zodat NSR voor elke schietvereniging aanpasbaar is. Hieruit is de versie NSR 1.0 ontstaan. Het pakket is naderhand
op diverse punten uitgebreid en zo nodig gewijzigd. Op dit moment is NSR 2.0 de laaste versie. Een overzicht van de
belangrijkste functionaliteiten per module zijn te vinden in deze brochure.

Modules en functionaliteiten NSR 2.0
NSR bestaat uit verschillende modules die op elkaar aansluiten. Echter hoeven niet alle modules aangeschaft te worden.
Portaal, Leden en Beheer zijn de minimaal vereiste modules voor elke implementatie van NSR.
Voordat een gebruiker of baancommandant gebruik kan maken van NSR zal deze eerst in moeten loggen. Na het inloggen
komt de gebruiker in het portaal van NSR terecht. Gebruikers die bekend zijn in NSR als een locatie (Baancommandant)
springen meteen door naar de presentie registratie waarmee de leden present kunnen worden gemeld en wapens kunnen
worden uitgeleend. Zij hebben hierdoor geen directe toegang tot bijvoorbeeld de ledenadministratie. Het present melden kan op
basis van een KNSA nummer, middel de door de KNSA verstrekte passen met het KNSA nummer als barcode of is het mogelijk
om passen zelf af te drukken middels NSR met een lidnummer als barcode.

Portaal:
Vanuit het portaal kan de gebruiker navigeren naar de onderdelen van NSR waar hij of zij de bevoegdheid toe heeft gekregen.
Naast het navigeren naar de verschillende onderdelen van NSR geeft het portaal de mogelijkheid het gebruikersprofiel aan te
passen. Denk hierbij aan het wijzigen van het wachtwoord en het geprefereerde email adres voor het ontvangen van berichten.
Portaal heeft de volgende functies:
 Navigeren naar alle onderdelen van NSR
 Wijzigen van het persoonlijke wachtwoord en email adres
 Persoonlijke berichten sturen naar andere gebruikers en te ontvangen
 Verzonden berichten terug kunnen lezen
 Informatie over NSR op te vragen

Leden:
In het onderdeel leden zijn zoals vanzelfsprekend alle leden in te voeren en te wijzigen. Ook zijn hier disciplines te koppelen
aan leden welke zij mogen verschieten. Daarnaast heeft leden een directe koppeling met de onderdelen presentie en financieel
en hier is direct naar door te klikken mits de gebruiker hier de bevoegdheid toe heeft. Ook is het mogelijk binnen het onderdeel
leden direct een mail te sturen naar alle leden waarvan het emailadres bekend is.
Leden heeft de volgende functies:
 Invoeren en wijzigen van leden
 KNSA Mutatieformulieren kunnen genereren bij wijzigen van een lid
 Notities kunnen maken bij leden
 Leden kunnen koppelen aan een discipline (bijv. KKP, GKP etc.)
 Leden kunnen groeperen
 Bestanden kunnen koppelen aan een lid
 Overzicht te tonen van alle soorten leden
 Aspirant-leden overzicht op hoofdpagina van de module leden (minder dan een half jaar lid de vereniging)
 Overzicht te tonen van alle jubilarissen binnen de vereniging. (12,5, 25, 40 en 50 jaar lid)
 Alle of een groep leden direct een email te sturen
 Verzonden emails terug kunnen lezen
 Standaard brieven kunnen aanmaken welke vervolgens voor elk individueel lid of alle leden gegenereerd kunnen
worden

Presentie:
In dit onderdeel zijn alle presenties van leden op te vragen of achteraf in te voeren. Door twee data te selecteren zijn er diverse
rapporten samen te stellen waarin het aantal presenties per lid zijn weergegeven. Met het onderdeel presentie zijn ook leden

present te melden die bijvoorbeeld nog geen pas hebben of de pas simpelweg vergeten zijn. Daarnaast zijn de dagpresenties
per locatie per dag te raadplegen en/of af te drukken.
Presentie heeft de volgende functies:
 Leden (achteraf) als present registreren
 Presenties per lid op te vragen totaal of voor een bepaalde periode
 Dag presenties per locatie te raad plegen en/of af te drukken
 Introducee register opvragen.

Presentie baancommandant:
Wanneer een locatie (baancommandant) inlogt in NSR komt hij in dit onderdeel terecht. Hier heeft hij de mogelijkheid om leden
present te melden en wapens uit te geven. De rapportages hiervan zijn op te vragen in presentie en wapen beheer.
Presentie baancommandant heeft de volgende functies:
 Leden present kunnen melden
 Wapens uit kunnen geven
 Wapens weer in kunnen nemen
 Defecten aan wapens kunnen melden
 Munitie verkopen
 Overige verkopen (baangeld, schietkaarten, etc.)
 Competitie resultaten in kunnen voeren.
 Een lid op een schietbaan kunnen boeken.

Financieel:
Binnen het onderdeel financieel zijn alle financiële aspecten omtrent leden te vinden die binnen een schietvereniging denkbaar
zijn.
Financieel heeft de volgende functies:
 Leden te bekijken
 Lidsoorten te beheren en hier een bedrag voor contributie aan te koppelen
 Rapport op te vragen van nog niet betaald leden
 Herinneringsfacturen op te stellen.
 Rapport op te vragen van alle leden die via acceptgiro betalen
 Facturen af te drukken van alle leden die niet via acceptgiro betalen

Munitie:
In het onderdeel munitie kun je verkopen per dag registreren per locatie, inkopen van munitie inboeken, de munitie voorraad
raadplegen en kalibers toevoegen welke te relateren zijn aan de verschillende munitiesoorten. Kalibers zijn te koppelen aan een
locatie zodat deze alleen op de locatie te verkopen zijn. Daarnaast kan je per munitiesoort een prijs opgeven waarvoor de
munitie bij de vereniging verkocht wordt.
Munitie heeft de volgende functies:
 Inkopen in te boeken
 Verkopen per dag per locatie in te boeken
 De voorraad raad te plegen
 Prijzen voor elke munitiesoort instellen
 Kalibers beheren
 Locatie aan kalibers kunnen koppelen
 Verkopen per dag, maand en totale verkopen per boekjaar raad te plegen
 De minimale munitie voorraad in te stellen

Wapen beheer:
Met het onderdeel wapen beheer registreer je alle wapens binnen de vereniging. Deze wapens koppel je aan een kaliber welke
binnen de vereniging bekend is. In het wapen onderhoud zijn defecten aan wapens te registreren en een oplossing in te vullen
voor het defect zodra deze opgelost is. Op deze manier bouw je als vereniging een inzichtelijke historie op van alle wapens
binnen de vereniging. Naast onderhoud kun je in wapen beheer ook alle uitleen gegevens bekijken.
Wapen onderhoud heeft de volgende functies:
 Wapens in te voeren
 Wapengegevens te wijzigen
 Onderhoudsmeldingen in te voeren per wapen
 Oplossingen aan elk defect toe te voegen.
 Wapens kunnen koppelen aan een locatie
 Wapen kunnen koppelen aan alle locaties
 Wapenuitgifte rapportage per locatie per dag kunnen afdrukken
 Uitleen historie van een wapen kunnen bekijken

Schietbanen beheer:
Met het onderdeel schietbanen beheer registreer je alle banen binnen de vereniging. Deze banen kunnen in de “Presentie
baancommadant” geboekt worden. In het baanonderhoud zijn defecten aan banen te registreren en een oplossing in te vullen
voor het defect zodra deze opgelost is. Op deze manier bouw je als vereniging een gebruikshistorie op van alle banen binnen
de vereniging. Naast onderhoud kun je in schietbanen beheer ook alle gebruiks gegevens bekijken van welke leden er op welke
schietbaan hebben geschoten.
Wapen onderhoud heeft de volgende functies:
 Banen in te voeren








Gegevens van een baan te wijzigen
Onderhoudsmeldingen in te voeren per baan
Oplossingen aan elk defect toe te voegen.
Bannen kunnen koppelen aan alle locaties
Gebruiksrapportage per locatie per dag kunnen afdrukken
Uitleen historie van een baan kunnen bekijken

Beheer:
Misschien wel het meest belangrijke onderdeel binnen NSR. In beheer maak je onder andere gebruikers aan, geef je hen
rechten en stel je de configuratie voor NSR vast. Daarnaast stelt beheer je in staat foto’s van leden te uploaden die worden
gebruikt in de presentie. Ook is in beheer de minimale voorraad van de munitie vast te leggen. Een beheerder van de munitie
voorraad krijgt dan een email met de informatie welk munitiesoort lager is dan het opgegeven minimum.
Beheer heeft de volgende functies:
 Gebruikers en locaties toe te voegen
 Gebruikersactiviteit in kunnen zien
 Overzicht te tonen van alle gebruikers en de rechten aan te passen
 De basis configuratie voor NSR aan te passen
 Het wachtwoord van gebruikers te kunnen resetten
 Foto's voor leden te uploaden, bewerken of verwijderen
 De minimale munitievoorraad in te stellen
 De disciplines aanmaken en beheren
 Vrij velden voor leden aanmaken en beheren
 Briefhoofd met logo en adresgegevens in te stellen

Interne competitie
De interne competitie modules stelt je in staat om competities beheren door deze aan te maken, hier series aan te koppelen en
schutters op een competitie in te schrijven. Daarnaast kan je voor elk lid deelresultaten invoeren, en deze eventueel afdrukken,
om zo een eindscore te laten berekenen. Eventueel kunnen de resultaten ook door de baancommandant ingevoerd worden.
Uitslagen van de competitie zijn met een druk op de knop uit te draaien. Zo nodig met eventuele scheiding in de opgegeven
klasses. Een compleet overzicht van de onderdelen in de interne competitie module:
 Interne competitie aan kunnen maken
 Interne competitie kunnen wijzigen
 Interne competitie kunnen verwijderen
 Leden aan een interne competitie kunnen toevoegen
 Een interne competitie kunnen kopiëren (in- of exclusief deelnemers)
 Een deelnamelijst kunnen inzien van deelnemers aan een competie per klasse
 Resultaat voor een lid bij een interne competitie in kunnenvoeren
 Een overzicht kunnen bekijken van de interne competitie met resultaten
 Als baancommandant voor een interne competitie resultaten in kunnen voeren

Wedstrijden
Met de wedstrijd module kun je wedstrijden beheren door wedstrijden aan te maken, hier series aan te koppelen en schutters op
series in te schrijven. Daarnaast kan je voor elke schutter deelresultaten invoeren, denk hierbij aan het resultaat van elk schot
binnen de wedstrijd serie, en deze afdrukken. Ook uitslagen van de wedstrijd zijn met één druk op de knop uit te draaien. Zo
nodig met eventuele scheiding in de opgegeven klassen. Wedstrijden heeft de volgende functies:
 Wedstrijden aan kunnen maken en configureren
 Klasse kunnen aan maken en wijzigen
 Series toe kunnen voegen aan een wedstrijd met een begin- en eindtijd
 Per serie het aantal beschikbare banen kunnen instellen
 Series achteraf kunnen toevoegen / verwijderen en extra banen in kunnen stellen
 Het aantal vrije plaatsen per wedstrijd in kunnen zien (bij openen wedstrijden administratie)
 Schutters in kunnen schrijven op een serie
 Inschrijvingen kunnen verwijderen
 Deelnemerslijst af kunnen drukken
 Deelnemerslijst kunnen exporteren naar Word
 Resultaten van schutters in kunnen voeren
 Resultaten van schutters af kunnen drukken
 Uitslag van de wedstrijd af kunnen drukken

Waarom kiezen voor NoNonSys NSR?
De schietsport is continu onderhevig aan wijzigingen in reglementen en wetgeving.
Wij streven ernaar om NSR altijd zo snel mogelijk op deze wijzigingen aan te passen.
Hieronder een opsomming van punten wat NSR u en uw vereniging biedt:
Uitsluitend gericht op de schietsport
NSR is vanaf het begin van de ontwikkeling speciaal ontwikkeld voor de schietsport en is in deze uniek.
De aangesloten verenigingen hebben elk een bijdrage geleverd aan de verbetering van NSR door verschillende wensen aan te
dragen. Wanneer uw vereniging NSR aanschaft krijgt u zelf ook de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan verdere

verbetering van NSR en om uw vereniging specifieke wensen aan te dragen. Verdere ontwikkeling van NSR zal altijd gericht
zijn op de laatste ontwikkelingen en benodigdheden vanuit de schietsport.
Goedgekeurd voor gebruik door de KNSA
Doordat NSR dezelfde gegevens opslaat die gebruikt worden bij de door de KNSA verstrekte modellen voor presentie,
wapenuitgifte en munitieverkoop is het gebruik van NSR door uw vereniging geaccepteerd door de KNSA.
Ervaring
NSR draait sinds de introductie in 2007 bij meer dan 20 verenigingen in Nederland waarvan een aantal door de KNSA
gecertificeerd zijn. In de loop der jaren hebben meerdere verenigingen NSR aangeschaft en daarbij verbeteringen aangegeven
of om nieuwe functionaliteit gevraagd. Deze verbeteringen en / of functionaliteiten zijn met de verenigingen samen ontwikkeld
om nog beter aan te passen aan de schietsport.
Bespaard papierwerk
Door het gebruik van NSR kunt u veel papierwerk besparen omdat veel functies digitaal afgehandeld kunnen worden met NSR.
Daarnaast versneld het de digitale afhandeling van uw administratieve proces.
Betere grip op leden
Doordat alle modules in NSR nauw met elkaar samenwerken zijn alle paden die een (aspirant) lid binnen de vereniging
bewandeld duidelijk in kaart te brengen door middel van rapportage.
Dit kan op het gebied van algemene informatie, presentie, munitie verkoop etc.
Daarnaast heeft u altijd inzicht in:
•
Verenigingswapen gebruik
•
Munitie voorraad
•
Overige voorraad
•
Dag verkopen
•
Dag presentie
•
Het introducee register.
•
etc.
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of bent u geïnteresseerd in een demonstratie van
NSR dan kunt u ons bereiken via onderstaand emailadres of telefoonnummer.
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