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Waarom LetsC

 Lets wil groeien, 

 Lets wil maatschappij relevant zijn

Performanter platform, 

betere toegang voor de leden

gemakkelijk te beheren voor de admins, 

?

2020

2019

2020

Hip

17 Letsgroepen draaien al LetsC, 

jullie binnenkort toch ook?

?

Het transactie programma van en voor de Letsgroepen.

Contact: info@letsvlaanderen.be

veilig
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Voorgeschiedenis LetsC

 eLAS: start op basis van LV subsidie (20K euro), maar 
finaal toegeeigend door Taurix (hosting, abonnement, 
ontwikkeling).

 Fork: eLAND (verdere ontwikkeling: Maarten VDK) neemt
over op basis van opensource maar onzeker naar de 
toekomst toe.

 Tegelijkertijd start van enthousiaste LETS IT-ers met een
resonantiegroep rond de ontwikkeling van nieuwe Lets 
software (eLets): Maar stopte in september 2016 
omwille van onenigheid rond technische aanpak. 

 Na consultatie heeft LetsVlaanderen zelf het initiatief
genomen om LetsC te ontwikkelen in eigen beheer op 
basis van het eLets document.

Demo op          https://demo.letsc.be/admin.php

info

 Voor verdere support en ontwikkeling doet LetsVlaanderen een
beroep op LETSleden die de regionale support op zich nemen. Er
is een info sessie voorzien voordat zij effectief actief de support 
leveren. Voor de regio West-Vlaanderen, Oost-vlaanderen en 
Brabant hebben wij al Letsers die support gaan geven.  Voor
Antwerpen en Limburg zijn wij nog op zoek naar support Letsers.

 Funktionaliteiten nu:  Alles behalve automatisch interletsen met 
groepen die nog op eLAND zitten. API langs eLAND kant werkt
niet met LetsC. Interletsen is mogelijk op de oude manier: 
generen van mail naar kern in gevolge een interlets transactie.

1) LetsC.be hosting per jaar: groepsgrootte <50: 20€.  groepsgrootte  >150: 40€  en grootte 50 > < 150: 25€.

2) 3 mailboxen/aliasses

3) domeinnaam: gratis als @lets.be, maar een eigen domein afhankelijk zijn van de extentie (.be/.vlaanderen/.....)

4) hosting van website bv een WordPress, gratis mits beperkt in grootte

5) owncloud voor Lets Vlaanderen maar ook voor de geïntresseerde kernen
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Migratie
eLAS & eLAND

* Geen veld structuur

cfr adres-telefoon-naam

* Verschillende modules

* Wildgroei van categorien in V&A

* Diversiteit in lidnummers

+ dagelijkse V&A mailing update

+ familielid-groepslid

+ integratie gemeentecode: DM053WZ

GDPR
 LV vzw behandelt data leden LetsC conform Belgische en Europese wet.

 LV vzw zal nooit zonder toestemming gebruik maken, doorgeven of  
verkopen van de persoonsgegevens die in LetsC zitten tenzij anders door 
de wet bepaald.

boekhoudkundige verplichtingen, afsluiten groepsverzekering voor Lets leden.

 LetsC krijgt deze gegevens via de letsgroep. Betrokken leden afzonderlijk
moeten hiervoor hun toestemming geven bij overzetting naar LetsC door 
zich akkoord te verklaren met de GDPR.

 Wat gebeurt er verder nog met die gegevens uit LetsC

 Centrale mailing van leden en LETS nieuwsbrief kunnen individueel ingesteld
worden.

 Voor dienstverlening en geanomaliseerde analyses bv aantal actieve leden etc.
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LetsC pictogrammen
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Belangrijke menu’s
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Letsgroepen

stavaza
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