D6 Communicator: iPad/iPhone
1. Laai die D6 Communicator by die Apple App Store af. Sleutel slegs D6
Communicator in die soekvenster in, of kliek op die volgende skakel:
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=627848187
&mt=8
2. Maak seker jy laai die groen ikoon af. Die blou D6 Communicator is vir skole.

3. Sodra die applikasie afgelaai is, sal die volgende venster verskyn:

4. Sleutel jou naam en e-posadres in. Die e-posadres wat jy insleutel, moet jou
Solidariteit-e-posadres wees. Kliek op “Next” in die boonste regterkantste hoek.

5. Die volgende venster sal verskyn. Kies “South Africa” en kliek dan op “Next”.

6. Die volgende venster sal verskyn. Kies “Solidariteit” in die kieslys:

7. Kliek op “Next” regs boaan die bladsy.

8. Die volgende boodskap gaan verskyn:

9. Kliek op die pyltjie regs boaan die bladsy:

10. Die volgende venster gaan verskyn. Vul jou naam en e-posadres in en kliek op
“Request a password”:

11. Die volgende venster sal verskyn. Kliek op die pyltjie sodat die aftrekkieslys verskyn.
Kies dan “Solidariteit”:

12. Sleutel jou e-posadres in en kliek op “Submit”.

13. ŉ Eenmalige wagwoord sal na jou e-posadres gestuur word. Soms gaan lê die e-pos
in die gemorsposlêer. Die e-pos gaan soos volg lyk:

14. Sleutel nou die wagwoord in wat aan jou gestuur is. Die venster gaan soos volg lyk:

15. Nadat die wagwoord ingesleutel is, kliek op “Next” regs boaan die bladsy.
16. Die D6 Communicator is nou geïnstalleer en die volgende venster sal verskyn:

17. Kliek op die volgende ikoon:

18. Die volgende skerm gaan verskyn. Kliek op “Personalise”.

19. Maak seker dat SLEGS jou afdeling op die volgende bladsy gekies word. As ŉ blou
regmerkie langs jou afdeling se naam verskyn, kan jy op “Personalisation” links
boaan die bladsy kliek:

Die D6 Communicator is nou geïnstalleer op jou iPad/iPhone.
Die afdelings lyk en werk soos volg:

Home
Al die nuutste nuus sal hier vertoon word.
1. Calender

Die kalender sal slegs belangrike gebeure aandui wat op jou afdeling van toepassing is. As
jy op ŉ gegewe datum kliek, sal jy kan sien waaroor ŉ spesifieke geleentheid gaan.
2. Solidariteit
a. News
Die nuutste nuus wat op jou afdeling betrekking het, sal hier verskyn.
b. Gallery
Hier word foto’s gestoor wat deur die kommunikasiespan opgelaai word. Dit sal
bv. foto’s van die Welstandsdag of die personeelafsluiting wees.
c. Resources
Hier sal belangrike dokumente lê wat jy kan aflaai. Dit sal slegs dokumente wees
wat op jou afdeling betrekking het.
d. Contacts
Bel een van hierdie nommers indien jy enige hulp nodig het met die D6
Communicator.
e. Personalise
Wanneer jy op “Personalise” kliek, sal “Subscribed channels” verskyn.
Kliek op die pyltjie wat regs boaan de bladsy verskyn. Al die afdelings is
hier gelys. Merk slegs jou afdeling. Daar moet slegs ŉ blou regmerkie
langs jou afdeling se naam wees, anders gaan jy inligting van al die
afdelings by hoofkantoor ontvang. As jy dit klaar gedoen het, gaan terug
met die pyltjie links boaan die bladsy. Jou verstellings sal gestoor wees.
Vir enige navrae of hulp, kontak gerus vir Lindie van Zyl by lindievz@solidariteit.co.za of 012
644 4419.

