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Verjaardagskalender in Myeasychannel                                       versie 3: 28-10-2016 
____________________________________________________________________________________ 
 
Myeasychannel biedt mogelijkheden voor een geautomatiseerde verjaardagskalender. 
Daarvoor dient u te beschikken over een digitaal bestand met daarin de voornamen of beginletters, 
eventuele tussenvoegsels, de achternamen en de geboortedatum. 
Voor de opmaak van het document zijn meerdere programma’s mogelijk. Meest gebruikelijk is Excel. 
U kunt daarvoor de voorbeeld Excel sheet downloaden via de beheerpagina van uw verjaardagen kalender of  
of via  http://myeasychannel.nl/support/index.html Kijk bij “Verjaardagen kalender” en download het 
bestand.  
 

 
 
Ook kunt u uw eigen document gebruiken en inrichten, zoals hieronder is beschreven: 
 

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum 

Jan  de Vries 1970-09-12 

Piet  Jansen 1956-11-02 

 
De kolommen t.b.v. de voornaam, tusssenvoegsel en achternaam hebben de standaard eigenschappen. 
De datum kolom heeft wel enige aandacht nodig. 
Als u niets doet, zal de weergave niet correct zijn (bijvoorbeeld 9/19/1970). Zie het voorbeeld hieronder. 
 

 
 
Pas de eigenschappen aan: 
Klik met de rechter muisknop op de ‘Datum’ kolom en kies “Cel eigenschappen”. 
Kies links “Aangepast” 
 
Vul de gewenste weergave van de datum in. Dit is yyyy-mm-dd, waarbij ‘jjjj’ staat voor het viercijferige 
jaartal,  , ‘mm’ voor maanden en ‘dd’ voor dagen. 
 
 Zie volgblad 2: Verjaardagskalender 
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De weergave zal nu zo zijn, als in het voorbeeld hieronder. 
 

 
 
Daarna slaat u het document op als .csv 
 
Controle: 
Open de csv in bijvoorbeeld notepad of notepad++. 
U ziet de opmaak mogelijk in z.g. “comma separated” of in “Punt/komma, sparated”. 
De wijze van opslag ligt aan meerdere instellingen in PC en/of Excel eigenschappen. 
 

 
 
 
Zie volgblad 3: Verjaardagskalender 
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Uploaden: 
Als u een Myeasychannel verjaardagskalender heeft, kunt u op deze ‘tool’ inloggen met een door ons 
verstrekte PIN Code. Deze PIN Code is meestal hetzelfde als van uw standaard account. 
U ziet daar ook de mogelijkheid een demo Excel voorbeeld te downloaden (of eventueel een csv voorbeeld). 
Links verschijnt de controle lijst, waaruit de kalender zijn gegevens haalt. 
 

 
 
Kies het juiste csv fornmaat komma separated of punt-komma separated. 
De data wordt als een csv bestand ge-upload naar de Cloud server. 
In de server wordt de data – samen met de template - verwerkt tot een MRSS Feed voor Myeasychannel. 
 
De manier van de weergave is aan te passen. Dit wordt uitgevoerd door het Myeasychannel Team. 
U ziet de voorbeelden hieronder. 
              

Resultaat: 

  +    =    

  Data                                              template                 resultaat op het beeldscherm  
 

   
                                                                                 Enkele voorbeelden  
 
Zie volgblad 4: Verjaardagskalender 
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Foutmeldingen: 
Als u gebruik maakt van bijzondere karakters en leestekens, kan het zijn, dat de weergave op het scherm niet 
correct is. U kunt dit ook controleren in de lijst links op uw beheer pagina. 
Een voorbeeld ziet u hieronder: 
 

 
 
Resultaat na de upload: 

 
 
Open daarvoor het csv bestand in Notepad of Notepad++. 
Pas de foute karakters aan, door ze opnieuw te typen. 
Sla het document weer op en upload het naar de Verjaardagskalender. 
 

De weergave zal nu zo zijn, zoals hieronder in Notepad is aangegeven. 
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