Zeer geachte lesklanten van Golfschool Amelisweerd,

Vanaf 1 januari 2018 zullen wij, de golfprofessionals, Peter Cantrell, Egbert Nieboer,
Edward de Jong en Mette Hageman, onder de noemer van Golf Academy
Amelisweerd verder gaan.
Vanaf 2 januari zullen wij beginnen met een nieuw online les agenda systeem. Het
nieuwe online les agenda systeem is gebruiksvriendelijk voor u als klant, voor ons als
professionals en voor de receptie van Amelisweerd ter ondersteuning voor u en de
professionals. Daarnaast biedt deze agenda alle club leden van Utrechtse Golfclub
Amelisweerd de mogelijkheid om lessen te boeken met hun club login.
In ons nieuwe systeem kunt u vanzelfsprekend gebruiksvriendelijk uw afspraken
plannen en inzien maar tevens kunt u ook:
1. Scorekaarten invoeren en delen met onze professionals
2. Bijhouden van statistieken en delen met onze professionals
3. Delen van media en analyses met onze professionals
4. Toegang tot de iPhone en Android App “Golf e-Community”
5. Les boeken met een duidelijk overzicht van leskaarten en geboekte lessen

Les boeken (LEDEN)
Om een les te boeken verzoeken wij u de volgende procedure te doorlopen;
1. Ga naar de website van de golfbaan:
https://www.amelisweerd.nl/golfacademy/golfacademy-amelisweerd
2. Login met uw club gegevens
3. Ga naar het kopje Pro Agenda.
4. Selecteer de gewenste professional.
5. Klik op de gewenste tijd en klik op bevestig.

LET OP!
Indien het boeken van een les niet lukt maak aub geen nieuwe account aan maar neem
contact op met studentsupport@golf-e-services.com.

Mobiele applicaties
U kunt ook gebruik maken van de smartphone app: Golf e-Community en het
coaching portaal www.pgaeacademy.nl De app kunt u downloaden uit de App of
Google Play store. Om in te loggen gebruikt u de volgende gegevens:
Gebruikersnaam: [Member.Username] Wachtwoord: [Member.NewPassword]
Voor vragen over inloggen of de werking van de agenda kunt u contact opnemen met
studentsupport@golf-e-services.com

Om een les te boeken verzoeken wij u de volgende procedure te doorlopen;
Gebruikersnaam: [Member.Username] Wachtwoord: [Member.NewPassword]
1. Ga naar de website van de golfbaan of de desbetreffende professional…
2. Ga naar de Golf Academy (of lesagenda) en kies Online les boeken.
3. Open de agenda van de gewenste professional.
4. Login met bovenstaande inlog gegevens.
Klik op de gewenste tijd en klik op bevestig.

Golf Academy Amelisweerd doet haar uiterste best voor een "smooth transition".
Alvast heel veel dank voor uw begrip mocht er toch enige overlast zijn.

• Als de automatisch inlog niet werkt ziet u als het goed is boven in beeld een melding
in een blauw venster staan. Deze verwijst naar een pagina waar u uitleg kunt vinden
over het aanpassen van uw cookie instellingen. Deze dienen namelijk geaccepteerd te
worden. • Mochten er zich problemen voordoen met betrekken tot het inloggen dan
kan het zijn dat u het verkeerde drop menu gebruikt.
Mocht u er niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met Jordy Hagedooren van
Golf e-services via onderstaande email.
Jordy Hagedooren j.hagedooren@golf-e-services.com
Met vriendelijke groet “het Pro Team van Golf Academy Amelisweerd”
Mette Hageman, Peter Cantrell, Egbert Nieboer, Edward de Jong
Email: golfacademy@amelisweerd.nl

