
Elektroniese inskrywing vir perde skoue nou op Logix 

Herman Labuschagne – SA Stamboek 

SA Stamboek het al ’n geruime tyd ’n losstaande skouprogram beskikbaar vir perderasse wat deur Stamboek 

registreer. Die Saalperd genootskap bv. gebruik die program al vir ’n paar jaar en het groot sukses daarmee. Die 

program is egter nie net ’n Saalperd program nie en is generies ontwikkel om vir enige ras gebruik te kan word. 

Die behoefte het ontwikkel om die inskrywings ook elektronies te doen teenoor die ou hand en papier gedrewe 

proses. Dit maak die bestuur van ’n perde skou sommer baie makliker. Die fasiliteit vir die elektroniese inskrywings 

is ontwikkel en nou beskikbaar op Logix. Die ontwikkeling het gefokus op die nuwer weergawe van Logix wat vir 

slim toestelle werk.  Dit is nie beskikbaar op die ouer weergawe nie. Dit stel die persoon wat die perd wil inskryf 

in staat om deur sy rekenaar, tablet of slimfoon die inskrywings te doen. Die persoon wat die perd inskryf het nie 

nodig om eers in te teken op Logix nie die fasiliteit is beskikbaar vir enige iemand wat op Logix se webblad ingaan. 

Die proses om in te skryf is soos volg. 

 Gaan na www.logix.org.za 

 Kliek dan op die Skou-inskrywings knoppie regs bo-in die hoof menu.  

 Kliek weer op die skou-inskrywing knoppie.  

 

 Stap 1 van 7 - Kies skou tipe: Kliek op Nasionale skou of Streek skou en kliek dan op . 

 

 
 

 Stap 2 van 7 – Skou ras: Kliek op die ras van die perd wat ingeskryf gaan word vir die tipe skou en kliek 

dan op . 

 

 
 

 Stap 3 van 7 – Kies skou: Kliek op die betrokke skou wat vir die tipe skou en ras vooraf opgestel is. Kliek 

op die skou waarvoor die perd/e ingeskryf gaan word en kliek dan op . Let daarop dat die 

skou net beskikbaar sal wees tot en met die sluitingsdatum vir inskrywings wat langsaan vertoon word. 

 

 
 

http://www.logix.org.za/


 Stap 4 van 7 – Kies die perd/e wat ingeskryf word vir die skou: Dit neem so tydjie om al die moontlike 

perde op te soek en te lys so wees geduldig by hierdie stap. Gaan af met die lys af of gebruik die  

knoppie om enige naam of gedeelte van ’n naam, bv. Jasmyn, op te soek. Die stelsel sal dan al die perde 

met die naam of soortgelyk aan die soek naam is lys en kliek dan op die blokkie met die regmerkie by 

die betrokke perd. Kliek dan op .  

 

 
 

 Stap 5 van 7- Kies asb. die klasse langs die perd se naam waarin dit moet deelneem: Klik op 

 en selekteer die klas/se waarin die perd ingeskryf moet word en kliek dan op 

. 

 

 
 

 Stap 6 van 7 – Vul alle addisionele informasie per perd in: Voltooi die inskrywer, stoet, adres en tel nr. 

velde. Onder die perd informasie sal elke perd individueel gelys word met die gekose klasse daarby. 

Voltooi nou die Sub unie indien van toepassing, vertoner of ruiter naam, geslag van die vertoner sowel 

as die sel nommer en ID nr. 

 



Op dieselfde skerm moet die koste ingevul word vir die klas inskrywing sowel as die stal/le benodig en 

die beddegoed.  

 
Die betalings wat op die faktuur gaan verskyn word dan opgesom aan die onderkant. Indien alles korrek 

is klik op . 

 

 Stap 7 van 7 – Doen betaling deur Payfast en registreer finaal: Indien alles in orde is klik dan op 

  en volg die Payfast skerm om betaling af te handel. 

 PayFast sal dan ’n bewys van betaling per epos na die Genootskap en die persoon wat die betaling doen 

stuur. 

STAPPE VIR BETALING: 

1. Kies die bank waaruit jy jou betaling wil maak. 
2. Registreer PayFast as BEGUNSTIGDE op jou bankrekening. Die inligting ge die opsie om te “copy” 

& ‘paste’ na jou rekening toe. 
Dit is die inligting wat in die blokkies verskyn, n.a.v. die keuse van jou bank. 

3. Betaal deur die gewone prosedure te volg. Maak seker u vul die bedrag in sonder die “komma” 
4. WAG tot die program die boodskap “SUKSESVOL” gee. Dit neem ‘n rukkie, afhangend van hoe 

besig die bank is 
ONTHOU: Met elke nuwe betaling, verander die verwysingsnommer. 

 

 Die stelsel bring jou terug na hierdie skerm soos onder. Om alles af te handel moet u op die 

“REGISTREER FINAAL” knoppie kliek om die inskrywing te finaliseer. Slegs dan is die perd/e ingeskryf. 

 

Sodra die sluitingsdatum van die skou aanbreek kan daar nie meer verander word aan die inskrywings nie en 

gaan die proses van die skou oor na die losstaande Perdeskouprogram waar veranderinge gedoen kan word by 

die skou self. 

Stamboek hoop en vertrou dat hierdie proses vir u soomloos sal wees en dat u ’n positiewe ervaring sal beleef. 


