NETTISIVU/SOME VASTAAVA
Nettisivuvastaavana tarvitset ylläpito oikeudet Åif nettisivuillta (Jopox
sivuille). Jos sinulla ei niitä vielä ole, saat ne Kialta
(kia.lehmusvuori@adalensif.com).
Kia pitää tarvittaessa lyhyen koulutuksen nettisivuja varten. Pääset
kuitenkin itse alkuun myös näillä ohjeilla.
Kun haluat tehdä muutoksia joukkueen sivuille toimi seuraavan laisesti:
- Mene osoitteeseen adalensif.com
- Kirjaudu sisään oikeasta ylänurkasta
- Kun olet kirjautunut, vie hiiri nimesi kohtaan, jolloin avautuu valikko.
Valitse sieltä kohta ylläpito. Sinulle aukeaa uusi välilehti, joka on
Jopox ylläpito sivusto.
- Löydät oikealta tukikeskuksen, josta löydät video ohjeita, miten
pelaajia, uutisia ym. lisäillään sivuille.
Yleisimmät asiat mitä sivuilla tehdään on pelaajien lisäys (kauden alussa ja
jos tulee jokin uusi pelaaja kauden aikana), tapahtumien (otteluiden,
harjoituksien) lisäys, uutisien luonti, mahdollisten sponsoreiden logojen
tuonti sivuille ja tiedostojen lisääminen.

Ylläpito sivu näkyy ainoastaan heille, joilla on ylläpito oikeudet. Oikeuksia
ei pysty itse luomaan vaan ne pitää pyytää seuralta.
Joukkueen tulee itse hallita pelaajien sekä toimihenkilöiden tunnuksia. Kun
pelaaja on kerran luoto, jää tiedot järjestelmään, jolloin esim. uudella
kaudella pelaaja pitää vain hakea ja lisätä joukkueeseen oikealla roolilla.
Junioripelaajilla pelaajien yhteystiedot jätetään tyhjäksi ja yhteystiedot
merkataan taustalle merkattaville vanhemmille.

Joukkueen vastuulla on myös toimihenkilöiden luonti/haku oikealla roolilla

sivuille.
Pelaajat/vanhemmat pääsevät itse muokkaamaan tietojaan sekä myös
näkyvyyttä julkisella puolella. Joukkueen laskutus sekä jäsenrekisteri on
täällä joten tärkeää on että jokaiselta pelaajalta löytyy osoite,
syntymävuosi sekä vähintään yhden vanhemman yhteistiedot kun pelaaja on
alaikäinen.
Toimihenkilöt sekä pelaajat käyttävät pukukoppia. Tämä on sivu, jossa
pelaajat pystyvät ilmoittautumaan tapahtumiin. Sivu löytyy kun kirjaudut
seuran sivuille ja oman nimesi alta valitset pukukoppi.
Täältä toimihenkilöt pystyvät myös lähettämään tiedotteita
pelaajille/vanhemmille.
Pukukoppiin pystyt lisäämään tiedostoja, esim. joukkueen tai vanhempien
pelisäännöt, tai pelaajien omatoimisia fysiikka harjoituksia.
Nämä näkyvät pukukopissa mutta ne lisätään ylläpidon kautta.

Sopikaa toimihenkilöiden kesken, lisääkö esim. valmentaja ottelu ja
harjoitustapahtumat vai hoitaako nettisivu vastaava kaiken.

Joukkueen uutiset seuran nettisivuille joukkueet tekevät itse. Seuran
nettisivujen lisäksi seuralla on käytössä Facebook, Instagram sekä Twitter.
Olemme luoneet kaksi Whats app ryhmää (nuorempien sekä vanhempien)
jonka tarkoitus on saada infoa joukkueilta otteluista, tapahtumista ym.
joita pystymme julkaisemaan seuran some kanavilla. Ajatuksena on että
joukkueet lähettävät kuvan sekä uutisen jonka pystymme suoraan
julkaisemaan ilman että sitä tarvitse sen enempää muokkaamaan.
Jos joukkueestanne kukaan ei ole tässä ryhmässä vielä, olettehan
yhteydessä Kian niin lisäämme teidät mukaan.
Ryhmiä on tehty kaksi, jotta viestejä ei tulisi niin paljon. Koska kyseessä on
Whats app ryhmä, puhelinnumerot näkyvät kaikille, joten henkilö joka
lisätään ryhmään, hyväksyy myös että ryhmän muut jäsenet näkevät
puhelinnumerot.

