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Inleiding
In dit document wordt uitgelegd hoe een teampagina is opgebouwd en welke zaken door een
leider/trainer/coördinator etc. kan worden aangepast. Met dank aan de leider nemen we Frisia E3 als
voorbeeld.
In de onderstaande figuur ziet de teampagina van E3.

Een korte uitleg:
1. Foto van het team. Klik erop en de foto wordt vergroot, klik weer op de (vergrote) foto en de
foto wordt weer verkleind. Foto kan opgestuurd worden naar webmaster@lacfrisia1883.nl.
2. Teamindeling. Deze informatie wordt direct uit de FrisiaCDB gehaald. In principe zorgt de
coördinator ervoor dat de teamindeling op orde is. Neem contact met de coördinator als er iets
niet klopt.
3. Sectie Informatie. Deze toont teamgerelateerde informatie. De leider/trainer heeft (via de
FrisiaCDB) de mogelijkheid om de informatie van de tabs ‘Mededelingen’ en ‘Teamlinks’ te
bewerken. Dit wordt in de volgende paragraven gedetailleerd besproken.
4. Detailinformatie van de competitie met het programma, de uitslagen en de stand. Deze
gegevens worden periodiek van de KNVB gehaald. Het voorbeeld toont geen informatie omdat de
competitie ten tijde van deze beschrijving nog niet begonnen is.
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Sectie Informatie
Tab Mededelingen

Een leider/trainer kan via de FrisiaCDB een mededeling voor het team plaatsen. Dit kan de leider
alleen doen voor het eigen team (teamindeling in de FrisiaCDB).
Voorwaarde: De leider/trainer heeft een loginaccount voor de FrisiaCDB en is toegewezen aan een
team.
Dit gaat als volgt:
Log in de FrisiaCDB en ga naar ‘ONDERDELEN, Persoonlijk, Mijn
Teams’.

Klik op de link ‘Mededelingen’ van het team waar u de mededeling
voor wilt maken.

Klik op het vergrootglas om de mededelingen te bekijken.
Klik op het pennetje om de mededelingen te bewerken of te maken.

Een scherm wordt geopend met de eventuele mededeling.
In het grote witte vlak kunt u de mededeling plaatsen. Mbv de HTMLeditor kunt u de tekst verder opmaken/verfraaien.
Om de mededeling op te slaan klikt u op de knop ‘Veranderen’.

Ga terug naar de teampagina en bekijk het resultaat.
N.B. Vergeet niet de pagina te verversen.
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Tab Wedstrijden

Alle (komende) wedstrijden van het team. De wedstrijdinformatie wordt periodiek opgehaald van de
KNVB en aangevuld met relevante informatie zoals tijd aanwezig, boxen, veld en scheidrechter. De
scheidsrechter wordt voor aanvang van de wedstrijd aangevuld door de scheidsrechtercoördinator.
Tab Trainingsschema

De dagen en tijden van de trainingsgroep waar het team ondervalt, aangevuld met extra informatie
zoals trainers e.d.
Tab Contact

Dit zijn de teamleden die (in de FrisiaCDB) als teamcontact zijn ingesteld. De persoon in kwestie (in
dit voorbeeld Auke Kuipers) kan zelf bepalen welke privégegevens worden getoond.
Dit gaat als volgt:
Log in de FrisiaCDB en ga naar ‘ONDERDELEN, Persoonlijk, Mijn
gegevens’.
Uw persoonlijke gegevens worden getoond. Klik op het pennetje om
deze te bewerken.
Onder elk van de items ‘Telefoon’, ‘Mobiel’ en ‘E-mail’ staat de optie
‘Zichtbaar’.
Ivm privacy staan deze standaard ingesteld op ‘Nee’. Als u een van
deze items wel zichtbaar wil maken, kies dan voor ‘Ja’ en sla deze
gegevens op door op ‘Veranderen’ te klikken.
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Teamlinks

De leider/trainer kan hier eigen teamlinks plaatsen. Sommige teams hebben namelijk een eigen site
gemaakt en om daar te komen kan hier bijvoorbeeld die link geplaatst worden. Verder kan dit
natuurlijk gebruikt worden om allerlei andere links te plaatsen zoals bijv. YouTube filmpjes.
Dit gaat als volgt:
Log in de FrisiaCDB en ga naar ‘ONDERDELEN, Persoonlijk, Mijn
Teams’.

Klik op de link ‘Teamlinks van het team waar u de teamlink voor
wilt maken.

Toevoegen: klik op de link ‘Toevoegen’.

In te vullen gegevens:
Team – Naam van het team. Kan niet aangepast worden.
Nr – Volgnummer van de te tonen teamlinks, wordt gebruikt voor
de sortering.
Naam – Naam van de link, zelf te verzinnen.
Link – Url van de link. Knip en plak de url van het origineel.
Opmerkingen – Eventuele opmerkingen.
Actief (Ja/Nee) – Alleen actieve items worden getoond in de
teamlinks.
Sla op dmv ‘Toevoegen’
Bewerken: klik op het pennetje.
Pas de gegevens aan. Sla op dmv ‘Veranderen’.

Verwijderen: selecteer een of meerdere items door het aanvinken
van het vakje achter de betreffende regel.
Kies voor ‘Verwijder geselecteerde records’
En bevestig het verwijderen.
Als voorbeeld wordt nu een teamlink naar een YouTube filmpje getoond.
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