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Gebruiksaanwijzing wedstrijden APP
Inleiding
Onze grote dank gaat uit naar de App ontwikkelaar Nikki H. Bouman die de App heeft ontworpen en gerealiseerd.
Zij heeft de App geïnstalleerd en in bedrijf gesteld op de website wedstrijden.vvmonza.nl van volleybalvereniging
Monza uit Monster.
De App wordt op 1 januari 2020 online gezet en is vanaf dat moment gereed voor gebruik zodat alle heren- én
damesteams kunnen gebruik maken van deze App.
De App heeft de volgende gebruiksmogelijkheden:
1. De aanvoerder van een team kan de wedstijden van zijn team invullen. Daarna kan elke speler van dat
team per wedstrijd aangeven of hij wel of niet aanwezig is.
2. De aanvoerder van een team kan de fluit- en teldiensten van zijn team invullen. Daarna kan elke speler
van dat team aangeven dat hij of zij die dienst voor zijn rekening neemt.
3. Alle fluit- en teldiensten kunnen door elk lid bekeken worden.
4. Alle wedstrijden kunnen door elk lid bekeken worden.

Inloggen
Elk lid heeft zijn eigen inlog gegevens
Levels
De volgende 3 levels zijn aanwezig in de App:
1. Speler
2. Aanvoerder
3. Beheerder/administrator

Speler

Aanvoerder

Beheerder/adminstrator

Log in
Inloggen

Log in
Inloggen

Log in
Inloggen

Diensten
Diensten bekijken en kiezen

Diensten
Diensten bekijken en kiezen

Wedstrijden
Wedstrijden bekijken en
aanwezigheid aangeven

Wedstrijden
Wedstrijden bekijken en
aanwezigheid aangeven

Mijn account
Eigen gegevens bekijken en
wijzigen

Mijn account
Eigen gegevens bekijken en
wijzigen

Mijn account
Eigen gegevens bekijken en
wijzigen

Overzicht
Overzicht van alle teams,
wedstrijden en diensten

Overzicht
Overzicht van alle teams,
wedstrijden en diensten

Overzicht
Overzicht van alle teams,
wedstrijden en diensten

Admin
Toevoegen en beheren van:
Wedstrijden
Diensten
Spelers

Admin
Toevoegen en beheren van:
Wedstrijden
Diensten
Spelers
Teams

Log uit
Uitloggen

Log uit
Uitloggen

Log uit
Uitloggen
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Inloggen
Zodra een speler voor het eerst wordt toegevoegd krijgt deze automatisch een mail met daarin zijn
gebruikersnaam en zijn wachtwoord.

Gebruikersnaam
De gebruikersnaam staat vast en kan niet gewijzigd worden. De gebruikersnaam is de voor- én achternaam aan
elkaar geschreven met allen kleine letters, de tussenvoegsels als van, van der enz. worden niet gebruikt. Indien er
een 2e speler is met dezelfde naam reeds bestaat wordt er een cijfer aan toegevoegd.
Bv pietjansen en pietjansen1, pietjansen2, enz
Wachtwoord
Het wachtwoord wordt automatisch gegenereerd. Het wachtwoord kan na de eerste keer inloggen zelf eenvoudig
worden naar een eigen gekozen wachtwoord bij “Mijn account”

Wachtwoord vergeten
Indien een speler zijn wachtwoord is vergeten kan deze eenvoudig op Wachtwoord vergeten? Klikken.
Na het invullen van de gebruikersnaam én het emailadres (wat in het systeem bekend moet zijn) kan een nieuw
wachtwoord worden aangevraagd. Nadat het nieuwe wachtwoord is ontvangen kan bij Mijn Account, na het
opnieuw inloggen, het wachtwoord desgewenst weer worden aangepast.
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Diensten
Als eerste worden de diensten in het blauwe vak weergegeven waar de speler zich voor aangemeld heeft.
In het voorbeeld hieronder is de speler Monza test ingelogd en mag hij fluiten op Dinsdag 24 december om 19:30
bij de wedstrijd Monza H5 tegen PQV H4.

Onder het blauwe vak staat een overzicht van de vervulde fluit en/of tel diensten van het hele team per speler.
Tevens is te zien hoeveel diensten het team in totaal heeft vervuld. Bij Totaal staan de diensten die vervuld zijn én
die nog gedaan moeten worden waarbij reeds een speler zich heeft aangemeld voor de dienst. Indien een dienst
door nog geen enkele speler is gekozen wordt hij niet in deze lijst weergegeven.
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In het volgende vak staan alle diensten die door het team van de speler gedaan mogen worden. Indien het vak
rood is dan is er nog een minimaal één dienst te kiezen. Zodra alle diensten door het team gekozen is wordt het
vak groen. Als er een dienst staat van een ander team en die is nog niet gekozen wordt het vak toch groen. Voor
het ingelogde team zijn immers alle diensten gekozen.
Via de groene knop Kies kan de speler de dienst kiezen.

Wedstrijden
Bij wedstrijden is het overzicht te zien van alle wedstrijden die nog komen. De wedstrijden die reeds gespeeld zijn
worden hier niet meer weergegeven. Achter elke wedstrijd is te zien hoeveel spelers er aanwezig zijn. Indien het
aantal spelers die aanwezig zijn lager is dan 6 dan wordt het getal rood.
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Per wedstrijd kan per speler worden aangegeven of de speler wel of niet aanwezig is bij de wedstrijd, standaard
staat elke speler ingesteld op aanwezig (groen vinkje). In onderstaand voorbeeld is Monza test ingelogd. Deze kan
alleen zelf aangeven of hij aanwezig is. In het overzicht is te zien wat de keuze van de andere spelers zijn. De eigen
keuze kan altijd worden aangepast.

Mijn account
Bij mijn accoount kan de naam en achtenaam, het emailadres en het wachtwoord worden aangepast. De
gebruikersnaam kan NIET worden aangepast.

Monza Volleybal

Pagina - 6 -

Gesponsord door Boutronic bv

Monza wedstrijden App

wedstrijden.vvmonza.nl

Overzicht
Bij overzicht kunnen alle wedstrijden, diensten en spelers bekeken worden van alle teams of van een specifiek
team. Op deze manier kan b.v. eenvoudig worden gekeken of een speler beschikbaar is om in te vallen bij een
ander team.

Log uit
Via deze knop kan eenvoudig worden uitgelogd.
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Aanvoerder
De aanvoerder heeft naast bovenstaande functies ook nog extra functies tot zijn beschikking:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Datum invullen vanaf waar het aantal vervulde diensten worden weergegeven.
Toevoegen van wedstrijden
Toevoegen van diensten
Toevoegen spelers
Beheren van de toegevoegde wedstrijden
Beheren van de toegevoegde diensten
Datum invullen waarop de spelers een dienst mogen kiezen
Bekijken van alle spelers van elk team (maar niet beheren)
Beheren van de spelers van zijn eigen team

Functie 1 staat bij Diensten, functie 2 t/m 9 staan onder de Admin=> voeg toe of beheer.
Voeg toe wordt gebruikt om nieuwe diensten, nieuwe wedstrijden of een nieuwe speler toe te voegen.
Beheer wordt gebruikt om diensten, wedstrijden of een speler te beheren.

Datum invullen vanaf waar het aantal vervulde diensten worden weergegeven.
Bij Diensten kan met de knop Verander de datum worden aangepast vanaf waar het aantal diensten wordt geteld.
Dit kan gebruikt worden om b.v. bij het nieuwe seizoen de telling weer vanaf 0 te starten.

Onderstaande functies zijn te vinden onder Admin => Voeg toe

Toevoegen wedstrijden
Hier kan eenvoudig een wedstrijd worden toegevoegd.
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Toevoegen diensten
Hier kan eenvoudig een fluit- of teldienst worden toegevoegd. Er kan alleen gekozen worden tussen je eigen team
en “Ander team”. In onderstaand voorbeeld moet Monza H3 fluiten en hoeft niet te tellen.

Toevoegen speler
Hier kan eenvoudig een speler worden toegevoegd. Zodra de speler is toegevoegd krijgt deze automatisch een
mail met daarin zijn tijdelijke gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam wordt samengesteld met
de voor- en achternaam (allemaal kleine letters en zonder tussenvoegsels als van, de, van der enz.). Indien een
speler met dezelfde gebruikersnaam reeds bestaat wordt dit automatisch aangegeven en moet er het cijfer 1 aan
toegevoegd worden, b.v. pietjansen wordt dan pietjansen1, pietjansen2, enz
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Beheren van de toegevoegde wedstrijden
Hier kunnen de wedstrijden eenvoudig worden aangepast of verwijderd.

Beheren van de toegevoegde diensten
Hier kunnen de diensten eenvoudig worden aangepast of verwijderd.

Datum invullen waarop de spelers een dienst mogen kiezen
De datum waarop spelers een dienst mogen kiezen wordt hier aangegeven. De spelers kunnen de diensten
bekijken maar nog niet kiezen. Pas vanaf de datum en tijd die ingevuld is kan een dienst gekozen worden. Op deze
manier heeft iedereen gelijke kansen om een dienst te kunnen bemachtigen.
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Bekijken van alle spelers van elk team (maar niet beheren)
Indien niet het eigen team is geselecteerd kunnen de spelers wel bekeken worden maar niet aangepast worden.
Tevens wordt vanwege privacy redenen het emailadres niet getoond.

Beheren van de spelers van zijn eigen team
Indien het eigen team is geselecteerd kunnen de spelers worden aangepast.

Speler gaat over naar ander team.
Indien een speler overgaat naar een ander team dan moet de aanvoerder van zijn huidige team instellen dat de
speler niet meer bij zijn team hoort. De status van deze speler is dan “Geen team”. Pas daarna kan de aanvoerder
van het nieuwe team deze speler aan zijn team toevoegen. Alle gegevens van de speler blijven verder hetzelfde
zoals naam, gebruikersnaam en wachtwoord.
Monza Volleybal
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Beheerder/administrator
De beheerder heeft geen keuze voor diensten en wedstrijden. De beheerder heeft als enige de volgende functies
tot zijn beschikking:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Een wedstrijd toevoegen voor elk team
Een dienst toevoegen voor elk team
Een speler toevoegen voor elk team
Een team toevoegen
Alle wedstrijden van alle teams beheren
Alle diensten van alle teams beheren
Alle spelers van alle teams beheren
Alle teamnamen beheren
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Starten met een nieuw geïnstalleerd App
Dit is éénmalig. Zodra de app geïnstalleerd is kan hier jaren mee gewerkt worden.

Beheerder
Op het moment dat de App nieuwe geïnstalleerd is, is er maar één gebruiker ingesteld en dat is de beheerder.
De standaard inloggegevens voor de beheerder zijn:
Gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: admin
Er moet direct een nieuwe voornaam, achternaam, E-mail adres en wachtwoord worden ingesteld voor de
beheerder.
Vervolgens moet de beheerder het volgende uitvoeren:
1. Alle teamnamen toevoegen (Monza D1, Monza D2, Monza H1, Monza JC1, enz)
2. Voor elk team één speler toevoegen die de rechten als aanvoerder krijgt.
Alle teamnamen toevoegen
Elke team krijgt een naam. De naam wordt opgebouwd met de tekst Monza een letter D voor Dames, een letter H
voor Heren, een letter J voor de jongens, een letter M voor de meisjes en een cijfer voor het team. Een voorbeeld
is Monza H1 of Monza JC1.
Voor elk team één speler toevoegen die de rechten aanvoerder krijgt.
Elk team moet minimaal één aanvoerder hebben. Deze moet de beheerder toevoegen. Deze aanvoerder moet
vervolgens zelf zijn eigen spelers, wedstijden en diensten toevoegen en beheren.
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