D6 Communicator: BlackBerry
1. Gaan na die volgende webadres deur middel van die internetblaaier op jou foon:
http://www.d6technology.com/downloads.php
2. Kliek op “downloads” boaan die bladsy.
3. Die volgende bladsy sal verskyn. Kliek op “BLACKBERRY – Click here to install”:

4. Kliek op “Download”. Die D6 Communicator sal afgelaai word en die ikoon behoort by die
ander applikasies te verskyn.
5. Gaan na die ikoon vir die D6 Communicator. Dit behoort ŉ groen “d6” te wees. Kliek daarop.
6. ŉ Bladsy wat al die bepalings en voorwaardes verduidelik, sal oopmaak. Kliek op “Next”.
7. Sleutel jou e-posadres in en kliek op “Continue”.
8. Kies jou taal, nl. Afrikaans.
9. Kliek op “Add organisation”.
10. Kies Solidariteit.
11. Wanneer jy op Solidariteit kliek, behoort ŉ blou regmerkie langs die naam te verskyn. Kliek op
“OK” regs boaan die bladsy.
12. Kliek nou op “Request a password”.
13. Kies Solidariteit in die lys en sleutel jou e-posadres in.
14. Kyk nou uit vir die e-pos in jou inmandjie.
15. Sodra jy die wagwoord ontvang het, sleutel dit in by die applikasie op jou foon en kliek op
“Done”.

Die D6 Communicator is nou geïnstalleer op jou BlackBerry.
Die volgende is belangrik wanneer jy klaar is met die installasieproses:
1. Die volgende navigasie gaan verskyn:
a. Oogwink
Al jou afdeling se belangrikste nuwe nuus en datums sal hier verskyn.
b. Nuus
Jou afdeling se nuus wat opgelaai is, sal hier verskyn.
c. Kalender
Al die datums wat belangrik is in jou afdeling sal hier aangedui word.
d. Foto’s
Foto’s wat deur die kommunikasiespan opgelaai word, sal hier verskyn.
e. Bronne
Belangrike dokumente wat op jou afdeling betrekking het, sal hier verskyn.
f. Kontakte
Bel een van hierdie nommers indien jy enige hulp nodig het met die D6
Communicator.
g. Verpersoonlik
Jy moet slegs jou afdeling kies, anders gaan jy nuus van al die afdelings
ontvang. Kliek op die blokkie langs jou afdeling se naam en maak ŉ regmerkie.
Kliek op “Klasse” en “Algemeen” onderaan die bladsy. Kliek dan op “Save”.
Vir enige navrae of hulp, kontak gerus vir Lindie van Zyl by lindievz@solidariteit.co.za of 012 644
4419.

