Den 7 februar 2011
Her er lige en opdatering på de sidste nye ting:

LINKS:
du kan nu oprette lige så mange links du har lyst til. Som holdleder/administrator har du
også mulighed for at oprette links alle på holdet kan se.
For at oprette/slette links vælger du bare "Ret Mine links" eller "Ret Hold links" under
LINK knappen.
Et link kunne være www.sporten.dk, eller webadressen til jeres turneringer.
Når holdleder/administrator opretter et nyt link, så bliver LINK knappen gul.

Emails til fiktive medlemmer
det har altid været sådan at fiktive email adresser ikke modtog nogle emails.
(naturligvis. De er jo fiktive).
Men nu hvor klubportalen har sit eget indbyggede email system, er det nu muligt.
De emails du sender til fiktive email adresser, vil dog kun kunne ses og besvares ved
log in til klubportalen. Dog gør vi opmærksom på at klubportalen ikke er lagringsplads
for emails. Der vil med jævne mellemrum blive ryddet op i de ældste emails. Hvor ofte
er dog endnu ikke fastlagt.

Email og næste kamp
Email:
Når du sender en email til en fra holdet vil den ligge af din email udbakke til du
sletter den.
Når en fra holdet sender til dig vil den ligge i din email indbakke indtil du sletter
den.
Fra indbakken kan du besvare emails du har modtaget.
På et tidspunkt vil klubportalen automatisk slette dine gamle mails.
Om det bliver dem der er mere end 3 måneder gamle eller hvad det ender med er endnu ikke
afgjort.
Vi opfordrer til at mail systemet udelukkende benyttes til information der vedrører jeres
hold.
Emails bliver stadig sendt til jeres almindelige postkasser.
Email systemet er ikke en lagerplads for dine mails :)
NÆSTE KAMP:
Du kan nu give din træner/holdleder besked vedrørende kampen. Beskeden kan så læses ved
at holde musen hen over det ikon der dukker op ud for den der nu har skrevet en besked.

Top banner
Som administrator kan du selv indsætte din klubs banner øverst på klubportalen.
Det gør du under administrer/galleri/upload.
Prøv så vidt muligt at ramme størrelsen 975 x 100 da det er den der vises.
En 975 x 175 er også nydelig selvom den justeres ned.
Får du uploadet en banner der ser ud ad h...... til, så sletter du den bare.
Der arbejdes lige nu på at i kan uploade jeres egne sponsores bannere i reklamesøjlen.

Hændelseslog
Der er lavet en "hændelseslog" så man nemmere kan se hvad der er foretaget af ændringer i
systemet.
Det har ikke altid har været lige overskueligt hvad der er sket af ændringer når
knapperne bliver gule.
Sidst på siderne (træning, turnering, debatforum mv.) kommer nu en hændelseslog.
Ønsker du at se ALLE hændelser, så går du ind under administrer/logins hvor der vil være
et link til hændelser.

Samme emailadresse på flere hold
Hvis du er oprettet på flere hold kan du nu benytte samme email adresse.
Sådan gør du:
1. Log på det hold der har den email adresse du ønsker at logge på med.
2. Skriv en pinkode under min profil.
3. Log ud
4. Log på dit næste hold.
5. Ret email adressen til den samme som du loggede på med under pkt. 1 og indtast
pinkoden.
6. Fjern evt. markering i fiktiv emailadresse og videresend.
7. log ud.
Nu kan du nøjes med at logge på med en og samme email adresse. Der dukker en SKIFT knap
op i venstre side som du benytter når du vil skifte mellem holdene.

Farver og tekst størrelse
vi ser nok alle sammen godt ud, men vi ser ikke alle sammen lige godt :)
Den enkelte bruger kan selv vælge farver og skrift størrelser på overskrifter, links
tekst mv.

Knapper
Som administrator/holdleder kan du nu selv bestemme hvilke knapper der skal vises for
dine brugere i venstre side efter login.
Dette gøres under administrer>system>parametre>knapper

Afstemninger
Det er nu muligt at oprette afstemninger på klubportalen. For at kunne oprette en
afstemning skal man have event adgang (ret bruger) og sæt hak i event.
Under administrer/aktiviteter er et link som hedder opret afstemning.
Håber resten er selvdokumenterende.
Ligesom ved nye aktiviteter, bliver knappen aktiviteter gul så spillerne kan se der er en
ny aktivitet eller afstemning.
Ved oprettelse af en afstemning kan man bestemme om man må se hvor mange der har stemt på
hvert spørgsmål. Man kan også bestemme om navnene på dem der har stemt må vises.
Opretteren vil dog altid se det hele.
Man kan også bestemme om der må vælges flere svar eller kun et.

sms via 1231 samt visitkort
Som holdleder er det nu muligt fra sin mobil telefon at sende en besked til spillere der
er med i en sms liste (administrer/sms/lister).
Har du f.eks en liste der hedder PINSECUP, så gøres følgende:
Send: hpt liste pinsecup Hej drenge. Kampen starter på bane 7 om 10 min.
Herefter vil alle dem der er med i liste=pinsecup modtage beskeden Hej drenge. Kampen
starter på bane 7 om 10 min.
Under vejledning er der et dokument der hedder visitkort. Dette er et dobbeltkort lige
til at lægge i tegnebogen. Så har du altid 1231 koderne lige ved hånden.
Print nogle eksemplarer ud, og giv dem til dine spillere. Så er der slet ingen
undskyldning for ikke at melde afbud mv. :)

Aflysning/udsætning af kamp via 1231
Kender du det man i sidste øjeblik bliver kontaktet af modstandernes holdleder og får at
vide at de ikke kan stille hold !
Hvordan får jeg nu hurtigst muligt informeret spillerne om at de ikke behøver køre
hjemmefra.
Løsningen er lige om hjørnet.
Hvis du er oprettet som holdleder, så kan du sende en besked til 1231 med teksten:
hpt aflysnk (for aflys næste kamp)
eller
hpt udsatnk (udsæt næste kamp)
Kampen bliver markeret som aflyst eller udsat på hjemmesiden. Samtidig sendes en sms til
de spiller der er sat til at skulle spille om aflys/udsættelsen.
Det kræver dog at holdet har en service pakke eller aconto sms beholdning for at
spillerne modtager sms'erne.

kamp påmindelser
Når Klubportalen.net sender kamp påmindelser ud om morgenen vil BesvarIkke stå som
afsender når spillerne modtager sms'en.
Det betyder at du som holdleder ikke får svaret hvis spilleren svarer på kamp
påmindelsen!
Under administrer/system/parametre kan du vælge hvilken holdleder der skal stå som
afsender.
Det kan stærkt anbefales da det så er holdlederens mobil nummer der står som afsender af
kamp påmindelsen.
Dette betyder IKKE at det er holdlederen der bliver takseret for udsendelsen. Det er rent
"kosmetisk" og betyder bare at spillerene får placeret deres svar til holdlederen i
stedet for at det "dør".

Klippekort
Det bliver snart muligt at få udstillet en spiller fra dit hold på holdlederportalens
forside!
Under rammen med roterende klub logo, kommer en ramme med spiller portræt foto.
Prisen for en uge på forsiden bliver 50 kr. pr. spiller der skal med.
Det vil være muligt at opnå en lavere pris ved at købe et klippekort.
Hvad den endelige pris bliver er endnu ikke fastsat.
Indtil 1. maj er det gratis at få en spiller på forsiden.
Ønsker du en spiller på forsiden skal følgende gøres:
1. Du skal sikre dig at spilleren er indforstået med at portrættet benyttes.
2. Du sender et portrætfoto samt en tekst til webmaster@holdlederportalen.dk.
Du kan skrive lige så meget tekst du ønsker. Det kan f.eks. være at du ønsker at fremhæve
en god hold kammerat.
Det er dig som holdleder der bestemmer.

Med ønsket om et godt sportsår !
Webmaster og udvikler
Michael Kogut

