
Automatische registratie van uw YOU-P gebruikers.
 1. stuur ons een Excel-file met 5 kolommen:  Email  /  Naam   / Voornaam  /   Postcode   /  Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

 2. Zet bovenaan elke kolom in de 1e rij de titels van elke kolom. Let daarbij op dat de notatie van deze titels identiek is aan het voorbeeld hieronder

 3. Zet vanaf de 2e rij de gegevens van de YOU-P gebruikers van uw organisatie/onderneming/vereniging waarvoor je de registratie bij YOU-P en Xtra-Present wil laten uitvoeren door COLLECTIEF. (=automatisch registreren)

     Je zet enkel de gegevens in de lijst van de personen waarvoor je zo 'n automatische registratie wil. Je bent dus niet verplicht om alle YOU-P gebruikers in deze lijst op te nemen.

    De (schrijfwijze van) naam, postcode en geboortedatum moeten identiek zijn aan de gegevens die je eerder al had ingeladen in de YOU-P gebruikerslijst.

    Er kan enkel een automatische registratie gebeuren voor personen die ook al in de YOU-P gebruikerslijst gekend zijn. Dus altijd eerst uw YOU-P gebruikerslijst zelf inladen op de website vooraleer je de automatische registratielijst aan ons doormailt.

Email Naam Voornaam Postcode Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

jan@mail.be Janssens Jan 1234 31/01/2001

piet@testmail.be Pieters Piet 6789 1/01/2000

Het formaat van de in te geven postcode verschilt naargelang het land waarin de werknemer woonachtig is.
België:   4 cijfers    (vb. 9940)
Nederland: 4 cijfers en 2 letters    (vb. 1012NX)   - zonder spatie tussen cijfers en letters!
Frankrijk: 5 cijfers   (vb. 02345)
Duistland: 5 cijfers   (vb. 52062)

Hoofdletters en kleine letters spelen geen rol.
Wel aandacht voor accenten of speciale tekens in de naam, die meestal verdwijnen als je de naam volledig in hoofdletters importeert 
vb. HUMBLE    ≠    Humblé 
Vertrek bij voorkeur vanuit dezelfde lijst die je gebruikte om je YOU-P gebruikers in le laden op de website.

De titels van elke kolom moeten 100% identiek zijn aan het voorbeeld hiernaast
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