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DE HANDLEIDING
In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt
elke handeling beschreven.
Wij adviseren elke gebruiker om de handleiding regelmatig te raadplegen, ook als u frequent gebruiker bent
van Sportlink Club en de verschillende aanvullende modules. Wij raden u af om de handleiding uit te printen,
omdat regelmatig aanpassingen plaatsvinden in Sportlink Club en de verschillende aanvullende modules en
daarbij wordt ook de handleiding direct bijgewerkt.

ONVOLKOMENHEDEN
Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat in de handleiding foutieve beschrijvingen worden gegeven.
Indien u dit opmerkt meldt dit alsjeblieft bij de Sportlink Servicedesk.
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INLEIDING

Deze handleiding is geschreven voor wedstrijdofficials en de overige officials. In de handleiding is het
gebruik van het Official Portaal (OP) toegelicht.
Officials kunnen op ieder moment in de OP zien bij welke wedstrijden zij zijn aangesteld om daar te fluiten of
te rapporteren. Tuchtformulieren kunnen bij een scheidsrechteraanstelling ingevuld worden.
Beoordelingsformulieren kunnen na een officialbeoordeling ingevuld worden. Ook kan via het official portaal
wedstrijdprogramma’s worden opgehaald en contactgegevens worden opgezocht.
De handleiding bestaat uit twee delen:
1. Gebruik Official Portaal: In dit gedeelte is beschreven hoe de applicatie te gebruiken door de official.
2. Gebruik Tuchtformulier: Scheidsrechters kunnen naast het raadplegen van de aanstellingen ook het
tuchtformulier invullen. Deze functionaliteit is alleen toegankelijk voor de scheidsrechters.
3. Gebruik Beoordelaars: De beoordelaars kunnen naast het raadplegen van de aanstellingen ook het
beoordelingsformulier invullen. Deze functionaliteit is alleen toegankelijk voor de beoordelaars.
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VEELGESTELDE VRAGEN

Veel gestelde vragen van officials over het officialportal zijn hier terug te vinden. Lees daarom bij een vraag
altijd eerst onderstaande vragen door, de kans is groot dat het antwoord op je vraag hier bij staat.


Ik ben mijn wachtwoord vergeten, Wat nu?

 Wanneer je het wachtwoord bent vergeten kun je de knop
selecteren.
Hierna ontvang je op het e-mailadres dat staat in Persoonlijk  Mijn gegevens een nieuw
wachtwoord. Zie voor meer informatie 3.1.2.
 Hoe wijzig ik mijn wachtwoord in het Official Portaal?
 Kies op het beginscherm het tabblad “Systeem”. Als subblad komt wijzig wachtwoord naar voren,
hier kun je het wachtwoord wijzigen.



Functioneert het OP op mijn computer die is voorzien van Windows8 in combinatie met Internet
Explorer 10?
De huidige versie van het OP werkt nog niet op Windows 8 in combinatie met Internet Explorer 10.
Een tijdelijke oplossing is het aanzetten van de compatibiliteitsmodus. Selecteer hiervoor de knop Alt
 Extra (Tools)  Compatibiliteitsmodus na het starten van het OP. Het OP werkt voor de layout
het beste met google chrome.
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DEEL 1 GEBRUIK OFFICIAL PORTAAL (OP)

3.1 Inloggen systeem
Het OP is beschikbaar als webapplicatie. Je kunt het OP opstarten op de volgende manieren:
http://officialportal.sportlink.com/knzb
Vervolgens verschijnt het inlogscherm:

Inlogscherm
Je logt in met de gebruikersnaam (relatiecode) en het wachtwoord dat je van de KNZB hebt ontvangen. Let
op, het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Na het inloggen verschijnt het hoofdscherm (zie 3.2).
3.1.1 Wachtwoord bewaren op pc
De gebruikersnaam en wachtwoord kun je bewaren* op je pc. Selecteer hiervoor de optie Onthouden?
*Let op! Wanneer je het wachtwoord opslaat en je daarna na een tijdje het wachtwoord wijzigt dan kun je het
nieuwe wachtwoord pas op de pc opslaan nadat je de cookies en tijdelijke internetbestanden hebt
verwijderd.
3.1.2 Wachtwoord kwijt
Wanneer je het wachtwoord kwijt bent kun je dit doorsturen naar je e-mailadres. Voer de volgende stappen
uit:
1. Invoeren gebruikersnaam: vul hier je relatiecode in.
2. Selecteer de knop
3. De volgende melding verschijnt:

.

Afbeelding 2: bevestiging bericht “wachtwoord kwijt”
4. Het wachtwoord is nu naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
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3.2 Hoofdscherm aanstellingen overzicht
Na het succesvol inloggen, verschijnt het hoofdscherm. Vanuit dit scherm kun je de verschillende
mogelijkheden van het “OP” gebruiken:

Hoofdscherm applicatie
Let op! Je start de verschillende onderdelen via de menu’s boven in het scherm.
Het hoofdscherm bestaat uit vijf onderdelen: Deze onderdelen zijn:
1) Activiteiten
 Af te handelen: overzicht met activiteiten waarin de official actief is in de toekomst of activiteiten
waarbij een official nog een bepaalde handeling moet verrichten (bijvoorbeeld het aanvullen van
een beoordelingsrapport).
 Historie: Overzicht van alle wedstrijden waar je als official aangesteld bent geweest in het huidige
en vorige seizoen.
 Rapporteur: Alleen bij rapporteurs staat in dit overzicht de aanstellingen waarbij de rapporteur
een (assistent-) scheidsrechter beoordeelt. Rapporteurs kunnen het OP gebruiken voor het
invullen van beoordelingsformulieren.
2) Persoonlijk
 Mijn gegevens: Persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres wijzig je in dit
scherm.
 Mailbox: niet beschikbaar voor KNZB.
 Abonnementen: niet beschikbaar voor KNZB.
 Opgeven verhinderingsdata en teamkoppeling: Verhinderingsdagen kunnen hier worden
opgegeven.
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3) Informatie
 Digitale contactgegevens: scherm waar je kunt zoeken naar telefoonnummers en adressen van
verenigingen en accommodaties.
 Competitiegegevens: Overzichten van wedstrijden die in deze klassen plaatsvinden.
4) Help
 Link naar de handleiding van het OP
 Link naar de instructiefilms DWF – nog niet beschikbaar voor de KNZB
 Link naar de handleiding van het DWF – nog niet beschikbaar voor de KNZB
5) Systeem
 Wijzig wachtwoord: In dit scherm kan de official zijn/haar wachtwoord wijzigen.
 Uitloggen: Via deze knop kun je de applicatie verlaten.
Bovenstaande onderdelen staan in detail beschreven in de onderstaande paragrafen.
3.3 Aanstellingen toekomst (Menukeuze  af te handelen)

Na het selecteren van de knop

in het menu Activiteiten verschijnt het scherm “Uw official

activiteiten”. Op dit scherm zijn al je aanstellingen in de toekomst zichtbaar. Bij meerdere rollen (bijvoorbeeld
scheidsrechter en assistent-scheidsrechter) zijn de aanstellingen voor beide rollen beschikbaar op dit
scherm. Vanuit dit scherm raadpleeg je ook gedetailleerde informatie over de wedstrijd.
Daarnaast zijn ook de vereiste acties zichtbaar bij bepaalde wedstrijden. Voorbeelden zijn:



[Rapporteur] het aanmaken en definitief verzenden van het evaluatieformulier naar de KNZB.
[Scheidsrechters] het aanmaken en definitief insturen van het tuchtformulier naar de KNZB.

Het “Official activiteiten” scherm ziet er als volgt uit:

Official activiteiten
Het scherm “Uw official activiteiten” bevat de volgende kolommen:
Pagina 10 van 41

Meer tijd voor sport
VERTROUWELIJK – NIET VOOR DISTRIBUTIE











COPYRIGHT © 2013 SPORTLINK SERVICES bv

Benodigde actie: De actie die een official uitvoert bij een wedstrijd. Hier zijn de volgende
mogelijkheden:
 Scheidsrechtersaanstelling  aanstelling als wedstrijdofficial bij een wedstrijd.
 Rapporteuraanstelling  aanstelling als beoordelaar bij een wedstrijd.
 Overige activiteit  Alle overige activiteiten.
Uw rol: De rol die de official vervult.
Activiteit: De wedstrijd, thuisteam – uitteam.
Datum: Datum waarop de wedstrijd plaatsvindt.
Starttijd: De starttijd van de wedstrijd.
Type: Het type wedstrijd.
Status: Status met betrekking tot de wedstrijd. Dit kan zijn: uitgefloten, gepland, uitgevallen en
afgezegd.
Formulieren: Wanneer voor een wedstrijd een beoordelingsformulier is ingevuld of wanneer een
rapporteur een (assistent-) scheidsrechter heeft beoordeeld staat in deze kolom aangegeven of deze
informatie als PDF beschikbaar is.

Meer informatie over een bepaalde wedstrijd vind je na het selecteren van de volgende knoppen:


Wedstrijdinformatie zoals wie zijn de overige officials, wedstrijdnummer,
competitie-informatie.


de routebeschrijving en accommodatiegegevens (zie 1.3.2)
3.3.1

Wedstrijdinformatie (Uw officialactiviteiten  Wedstrijdgegevens)

Bij de wedstrijdinformatie vind je meer informatie van een geselecteerde wedstrijd. In dit scherm staat onder
andere welke overige officials zijn aangesteld bij de wedstrijd. De stappen zijn:
1) Selecteren wedstrijd: Klik op een willekeurige wedstrijd in de rij. De rij krijgt de grijze kleur.
2) Selecteer de knop Wedstrijdgegevens: Het scherm wedstrijdinformatie verschijnt.

Informatie scherm voor alle Officials
Het scherm met wedstrijdgegevens heeft drie tabbladen:
1) Officials – hier worden de officials getoond die bij de wedstrijd zijn aangesteld.
2) Vergoedingen – nog niet in gebruik door de KNZB.
3) Tuchtzaken – hier worden ingevulde tuchtzaken getoond. Nieuwe tuchtformulieren worden hier ook
aangemaakt.

Pagina 11 van 41

Meer tijd voor sport
VERTROUWELIJK – NIET VOOR DISTRIBUTIE

COPYRIGHT © 2013 SPORTLINK SERVICES bv

3.3.2 Accommodatie-informatie (Uw officialactiviteiten  Accommodatiegegevens)
Meer informatie over de wedstrijd is beschikbaar met betrekking tot de accommodatie waar een wedstrijd
plaatsvindt. Deze informatie bestaat uit de volgende onderdelen:




Adresgegevens: Naam sportpark, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer van de te
bezoeken vereniging.
Vergoedingsafstand: nog niet beschikbaar voor de KNZB
Routebeschrijving: De routebeschrijving vanuit het adres van de official naar de te bezoeken
accommodatie.

Voer de volgende stappen uit voor informatie over de te bezoeken accommodatie:
1) Selecteer wedstrijd: Klik op een willekeurige plaats in de rij. De rij krijgt de grijze kleur.
2) Selecteer knop Accommodatiegegevens: In een nieuw scherm worden de
accommodatiegegevens getoond.
3) Selecteer knop Open routebeschrijving: In een nieuw scherm opent de routebeschrijving van de
ANWB. Op basis van de postcode van de official en de postcode van de accommodatie verschijnt de
route op het scherm. Let op, de routebeschrijving van de ANWB kan verschillen ten opzichte van de
gehanteerde afstandsberekening door de bond.
3.4 Historische aanstellingen
Het subscherm “Historie” (onder menu Activiteiten) bevat aanstellingen van het huidige en vorige seizoen.
Wanneer je actief bent in verschillende functies (bijvoorbeeld scheidsrechter en rapporteur) zijn
aanstellingen van alle functies zichtbaar. De inhoud van het historiescherm en het Uw officialactiviteiten
scherm is verder gelijk.
3.4.1 Overzicht
Het overzicht met activiteiten uit het verleden bevat de volgende kolommen:
 Wedstr.: Dit is het wedstrijdnummer van de wedstrijd.
 Activiteit: De wedstrijd, thuisteam – uitteam.
 Datum: Datum waarop de wedstrijd plaatsvindt.
 Starttijd: De starttijd van de wedstrijd.
 Uw rol: De rol die de official vervult.
 Type: Het type wedstrijd.
 Status: Status met betrekking tot de wedstrijd. Dit kan zijn: uitgefloten, gepland, uitgevallen en
afgezegd.
 Formulieren: Wanneer voor een wedstrijd een beoordelingsformulier is ingevuld of wanneer een
rapporteur een (assistent-) scheidsrechter heeft beoordeeld staat in deze kolom aangegeven of deze
informatie als PDF beschikbaar is.
De sorteervolgorde van de gegevens kun je veranderen door te klikken op de naam van de kolom.
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3.4.2 Wedstrijdinformatie
Op het scherm wedstrijdinformatie staat informatie over de geselecteerde wedstrijd. Een belangrijk
onderdeel van dit scherm is het overzicht met de andere officials die actief zijn bij de wedstrijd. Voer voor het
ophalen van wedstrijddetails de volgende stappen uit:
1) Selecteren wedstrijd: Klik op een wedstrijd. De wedstrijd krijgt een grijze kleur.
2) Selecteer de knop wedstrijdgegevens: Meer informatie over de wedstrijd verschijnt:

Informatie scherm historische aanstellingen.

3.4.3 Accommodatie-informatie / routebeschrijving
Meer informatie over de wedstrijd is beschikbaar met betrekking tot de accommodatie waar een wedstrijd
plaatsvindt. Deze informatie bestaat uit de volgende onderdelen:




Adresgegevens: Naam sportpark, adres, postcode, woonplaats en het telefoonnummer van de te
bezoeken vereniging.
Vergoedingsafstand: nog niet beschikbaar voor de KNZB.
Routebeschrijving: De routebeschrijving vanuit het adres van de official naar de te bezoeken
accommodatie.
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Voer de volgende stappen uit voor informatie over de te bezoeken accommodatie:
1) Selecteer wedstrijd: Klik op een willekeurige plaats in de rij. De rij krijgt de grijze kleur.
2) Selecteer knop Accommodatiegegevens: In een nieuw scherm worden de
accommodatiegegevens getoond.
3) Selecteer knop Open routebeschrijving: In een nieuw scherm opent de routebeschrijving van de
ANWB. Op basis van de postcode van de official en de postcode van de accommodatie verschijnt de
route op het scherm. Let op, de routebeschrijving van de ANWB kan verschillen ten opzichte van de
gehanteerde afstandsberekening door de bond.
3.4.4 Raadplegen tuchtzaak (scheidsrechters)
Via wedstrijddetails heeft de scheidsrechter de mogelijkheid een tuchtzaak te melden bij de KNZB met
behulp van het Tuchtformulier. Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk voor aangestelde scheidsrechters.
Selecteer de wedstrijd waarvan een tuchtzaak is opgegeven en open wedstrijddetails met de knop
Wedstrijdgegevens.

Overzicht Tuchtzaken van een wedstrijd
Selecteer een tuchtdossier. Bekijk met de knop Bewerken de details van het dossier.
Selecteer de knop Toevoegen voor het invullen van een nieuw Tuchtformulier.
Wanneer het formulier al eerder voor een deel of in zijn geheel is gevuld ingevuld en opgeslagen (maar nog
niet vastgelegd!), zijn deze gegevens zichtbaar op het formulier.
Zie voor het invullen van het tuchtformulier hoofdstuk 4.
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3.4.5 Raadplegen beoordelingsformulier (beoordelaars)
Op het scherm “Wedstrijdgegevens” heeft de rapporteur de mogelijkheid een beoordeling van een
scheidsrechter in te voeren. Deze mogelijkheid is uiteraard alleen toegankelijk voor de beoordelaars.
Selecteer de wedstrijd van de te beoordelen scheidsrechter.

Wedstrijdinformatie scherm Beoordelaars
Selecteer de scheidsrechter die wordt beoordeeld.
Selecteer de knop

voor het invullen van de beoordeling. Het beoordelingsformulier

verschijnt nu.
Wanneer het formulier al eerder voor een deel of in zijn geheel is ingevuld en opgeslagen (maar nog niet
vastgelegd!), zijn deze gegevens zichtbaar op het formulier.
Zie voor het invullen van het beoordelingsformulier hoofdstuk 5.
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3.4.6 Raadplegen beoordelingsformulier (scheidsrechter)
Voor alle wedstrijden waarbij je in de afgelopen jaar bent aangesteld als wedstrijdofficial EN waarbij een
beoordelaar een official beoordeling heeft ingevuld is een beoordelingsformulier beschikbaar in het Official
Portaal.
Het beoordelingsformulier kun je openen door:
1) Selecteer de knop

in het menu activiteiten. Het volgende scherm verschijnt:

Wedstrijdinformatiescherm
2) Selecteer nu een wedstrijd.
3) Selecteer de knop

. Het volgende scherm verschijnt:

Wedstrijdinformatie detailscherm
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verschijnt:

Wedstrijdinformatiescherm t.b.v. openen beoordelingsformulier
5) Met het selecteren van de knop
open je het beoordelingsformulier.
 Bezoek de website www.adobe.com om eventueel het programma “Adobe Reader” te
installeren als de PDF niet verschijnt.

Pagina 17 van 41

Meer tijd voor sport
VERTROUWELIJK – NIET VOOR DISTRIBUTIE

COPYRIGHT © 2013 SPORTLINK SERVICES bv

3.5 Mijn gegevens
Op het scherm Persoonlijk - “Mijn gegevens” is inzichtelijk in welke rollen de official bij de KNZB actief is.
Daarnaast bevat dit scherm communicatiegegevens welke aanpasbaar zijn. En kunt u de verhinderingsdata
en teamkoppeling opgeven.

Scherm “Mijn gegevens”.
3.5.1

Aanpassen Telefoonnummer

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de menuoptie
.
2) Vul het telefoonnummer bij het eerste invulveld onder Communicatie.
3) Bevestig de aanpassing met de knop
3.5.2

.

Aanpassen Mobiel

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de menuoptie
.
2) Vul uw mobiele nummer bij het tweede invulveld onder Communicatie.
3) Bevestig de aanpassing met de knop
3.5.3

.

Aanpassen E-mailadres

1) Selecteer in het menu Persoonlijk de menuoptie
.
2) Vul uw e-mailadres bij het derde invulveld onder Communicatie.
3) Bevestig de aanpassing met de knop

.

3.6 Abonnementen
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor KNZB.
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3.7 Opgeven verhinderingdata en Teamblokkeringen

Scherm verhinderingen
Door op de knop Enkele datum toevoegen of Meerder datums toevoegen, kunt u uw verhinderingsdata
toevoegen.

Scherm: Enkele datum toevoegen
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Scherm: meerdere data toevoegen
In het tabblad Teams kunt u opgeven in welke rol u bij bepaalde teams niet kunt fluiten.

Scherm: team verhinderingen
Klik op de knop Toevoegen om een verhindering toe te voegen.
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Typ bij Vereniging de naam van de vereniging in en klik op het loopje.
Klik daarna op Toon teams.
Kies een team.
Kies een Rol
Vul de begindatum in met behulp van de kalender
Vul de einddatum in met behulp van de kalender
Klik op opslaan
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3.8 Adresboek
In de module Adresboek zijn contactgegevens beschikbaar van accommodaties, bondsorganen, officials,
verenigingsfunctionarissen en verenigingen. Daarnaast is het mogelijk om teams en wedstrijden van een
bepaalde vereniging op te vragen.

3.8.1 Opzoeken digitale contactgegevens
1) Selecteer in het menu “Informatie” de menuoptie Adresboek. Het volgende scherm verschijnt:

Scherm Digitale contactgegevens.
2) Kies vervolgens voor een van de 5 tabbladen:
 Accommodaties (zie paragraaf 3.8.2)
 Bondsorganen (zie paragraaf 3.8.3)
 Officials (zie paragraaf 3.8.4)
 Verenigingsfunctionarissen (zie paragraaf 3.8.5)
 Verenigingen (zie paragraaf 3.8.6)
3.8.2

Opzoeken accommodatie

1) Selecteer tabblad “Accommodaties”. Het volgende scherm verschijnt:
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Scherm Digitale contactgegevens – tabblad Accommodaties.
2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is:
 minimaal 3 letters bij Naam of
 minimaal 3 letters bij Plaats of
 minimaal 3 letters bij Gemeente
3) Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop
Het volgende scherm verschijnt:

.

Scherm Accommodaties in de plaats Utrecht.
4) Je kunt nu een routebeschrijving naar een bepaalde accommodatie opvragen.
Selecteer een accommodatie door erop te klikken.
Klik vervolgens op de knop
Er wordt een scherm geopend waarop je vanaf een willekeurige startlocatie de routebeschrijving
naar de geselecteerde accommodatie kunt opvragen.
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Opzoeken bondsofficial/functionaris

1) Selecteer tabblad “Bondsorganen”. Het volgende scherm verschijnt:

Scherm Digitale contactgegevens – tabblad Bondsorganen
2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is
 een Bondsorgaan (kies een van de opties) of
 minimaal 2 letters bij Achternaam
3) Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop
Het volgende scherm verschijnt:

Scherm Bondsofficials/functionarissen.
4) Je kunt nu een e-mailbericht naar een bondsofficial/functionaris sturen.
Selecteer een bondsofficial/functionaris bij wie het e-mailadres is ingevuld door erop te klikken.
Klik vervolgens op de knop
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Er wordt een scherm geopend waarin al een e-mailbericht aan betreffende bondsofficial/functionaris
is voorbereid.

3.8.4

Opzoeken official

1) Selecteer tabblad “Officials”. Het volgende scherm verschijnt:

Scherm Digitale contactgegevens – tabblad Officials
2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is minimaal 2 letters bij Achternaam
3) Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop
Het volgende scherm verschijnt:

Scherm Officials
4) Je kunt nu een e-mailbericht naar een official sturen.
Selecteer een official bij wie het e-mailadres is ingevuld, door erop te klikken.
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Klik vervolgens op de knop
.
Er wordt een scherm geopend waarin al een e-mailbericht aan betreffende official is voorbereid.
5) Ook is het mogelijk om de aanstellingen van een official te bekijken.
Selecteer een official en klik op de knop
.
Er wordt een scherm geopend waarop alle aanstellingen van de geselecteerde official getoond
worden.
3.8.5

Opzoeken verenigingsfunctionaris

1) Selecteer tabblad “Verenigingsfunctionarissen”. Het volgende scherm verschijnt:

Scherm Digitale contactgegevens – tabblad Verenigingsfunctionarissen.
2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is
 een Vereniging of
 een Functie (kies een van de opties) of
 minimaal 2 letters bij Achternaam
Een vereniging kun je selecteren door (een deel van) de naam van de vereniging in te geven en
vervolgens op
te klikken. Het systeem zoekt vervolgens alle verenigingen bij wie de
ingegeven reeks karakters in de verenigingsnaam voorkomt. Als dat er één is, wordt deze
geselecteerd, als dat er meer zijn, dan verschijnt er een keuzescherm:

Pagina 26 van 41

Meer tijd voor sport
VERTROUWELIJK – NIET VOOR DISTRIBUTIE

COPYRIGHT © 2013 SPORTLINK SERVICES bv

Keuzescherm: alle verenigingen met de letters “kik” in de naam.

Door op de naam van een vereniging en vervolgens op
betreffende vereniging.

te klikken, selecteer je de

3) Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop

Het systeem toont contactgegevens van alle verenigingsfunctionarissen die binnen de club een
functie vervullen die voldoet aan de opgegeven zoekcriteria, en die door de vereniging zelf is
vrijgegeven voor publicatie.
In de laatste kolom lees je of de betreffende functie een door de bond gedefinieerde of een door de
vereniging zelf gedefinieerde functie is.
In de KNZB Sportlink Clubapplicatie kan elke vereniging zelf aangeven welke functies in het OP
gepubliceerd mogen worden en extra verenigingsfuncties definiëren, als aanvulling op de reeds door
de KNZB gedefinieerde functies.
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Opzoeken vereniging

1) Selecteer tabblad “Verenigingen”. Het volgende scherm verschijnt:

Scherm Digitale contactgegevens – tabblad Verenigingen
2) Geef de gewenste zoekcriteria in. Verplicht is
 een Vereniging of
 minimaal 2 letters bij Plaats of
 minimaal 2 letters bij Gemeente
Zie paragraaf 3.8.5 voor een beschrijving van de wijze waarop je een vereniging kunt
selecteren.
Klik na het ingeven van de zoekcriteria op de knop
Het volgende scherm verschijnt:

Scherm Verenigingen.
3) Je kunt nu een keuze maken uit 3 opties.
Selecteer eerst de vereniging door erop te klikken en kies vervolgens voor een van de volgende
opties:
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Openen details vereniging  klik op de knop
Zie verder paragraaf 3.8.7.



Opzoeken programma per team  klik op de knop
Zie verder paragraaf 3.8.8.



Opzoeken wedstrijdprogramma per vereniging  klik op de knop
Zie verder paragraaf 3.8.9.

.
.
.

Openen details vereniging

1) Nadat je de knop

hebt aangeklikt, verschijnt het scherm “Detailgegevens club”:

Scherm Verenigingen: details vereniging.
Voor meer informatie over de getoonde verenigingsfunctionarissen zie paragraaf 3.8.5.

3.8.8

Opzoeken programma per team

1) Nadat je de knop

hebt aangeklikt, verschijnt het scherm “Teamoverzicht”.
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Scherm teamoverzicht.

2) Selecteer hierna het team en vervolgens de knop
. Hierna verschijnt het scherm
“Wedstrijden”. Op dit scherm zijn de wedstrijden van het team zichtbaar:

Wedstrijdenoverzicht per vereniging.
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Opzoeken wedstrijdprogramma per vereniging

1) Nadat je de knop
hebt aangeklikt, verschijnt het scherm “Wedstrijden”.
Op dit scherm zijn de wedstrijden die een vereniging speelt in een bepaalde week zichtbaar.

Wedstrijden vereniging.

3.9 Competitiegegevens
Het is mogelijk te zoeken naar programma op klasseniveau. Het programma van alle klassen en poules kun
je vanuit het OP raadplegen.
1) Selecteer in het menu Informatie de menuoptie
verschijnt:

. Het volgende scherm

2) Selecteer een klasse:
Voor het ophalen van het programma van een klasse is het selecteren van de aanduiding verplicht.
 Let op: Het kiezen van Speltype / Soort / Categorie is bedoeld om het aantal te kiezen
aanduidingen te verkleinen. Na het selecteren van bijvoorbeeld de Soort “Nederlandse
Reguliere Competities” zijn alleen aanduidingen zichtbaar die hieronder vallen. Het kiezen
van Speltype / Soort / Categorie is niet verplicht
 Selecteer altijd een klasse.
3) Selecteer de knop

. De wedstrijden in de betreffende klassen zijn nu zichtbaar.
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3.10 Mailbox
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor KNZB.
3.11 Wijzig wachtwoord
Het wachtwoord voor het OP kun je zelf wijzigen.
Selecteer in het menu Systeem de knop

. Het scherm “Wachtwoord” verschijnt:

1) Vul bij de optie “Nieuw wachtwoord” het nieuwe wachtwoord in.
2) Vul bij de optie “Nogmaals Nieuw wachtwoord” het nieuwe wachtwoord in.
3) Bevestig het nieuwe wachtwoord met de knop

.

3.12 Help
In het menu Help kun je de verschillende handleidingen vinden voor het gebruik van het OP. De volgende
onderdelen zijn beschikbaar:
1) Handleiding OP (verwijzing naar dit document).
3.13 Uitloggen
De applicatie kun je verlaten door in het menu Systeem de knop

te selecteren.
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DEEL 2: HANDLEIDING INVULLING TUCHTFORMULIER

In dit hoofdstuk is het gebruik van het tuchtformulier beschreven.

4.1 Inloggen
Het tuchtformulier is beschikbaar in het OP en wordt per wedstrijd ingevuld. Zie hoofdstuk 3 voor de uitleg
voor het opstarten en inloggen in de applicatie.

4.2 Openen invulformulieren
Het tuchtformulier is beschikbaar vanuit verschillende plaatsen in het OP.
1) Selecteer de wedstrijd waarvoor u als aangestelde official een tuchtzaak wilt melden bij de KNZB.
Door op een willekeurige plaats in de regel te klikken selecteer je de wedstrijd. De regel is nu grijs.
2) Selecteer de knop

. Het volgende scherm verschijnt:

3) Ga naar het tabblad Tuchtzaken.
4) Open een nieuw tuchtformulier met de knop

.
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5) De eerste stap voor het invullen van het tuchtformulier verschijnt:

6) Zoek de persoon op waarvoor de tuchtmelding geldt. Eén ingevuld veld is voldoende. Geef ook aan
of de persoon bij de thuisvereniging of uitvereniging hoort. Gebruik de knop Zoek.

7) De officialportal toont een lijst met mogelijke personen. Selecteer de juiste persoon uit deze lijst.
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8) Nadat de persoon is geselecteerd, moet aangegeven worden of de tuchtzaak Verbaal of Fysiek
betreft. Kies Verbaal of Fysiek en gebruik de knop Verder.

9) Het tuchtformulier verschijnt.

Doorloop de verschillende tabbladen, beantwoord de vragen en sla het formulier definitief
of in concept

op.
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4.3 Verschil opslaan / vastleggen
Normaal opslaan: Met de knop

sla je het beoordelingsformulier op zonder dit te versturen naar

de KNZB. Het formulier is nog niet definitief.
Definitief: Met de knop

maakt u het rapport definitief. Het volledige rapport wordt hierna

voorgelegd aan de KNZB voor verdere behandeling. Wanneer het rapport onvolledig is kun je het rapport
niet definitief opslaan.

4.4 Weergeven rapport
Alle formulieren zijn achteraf opvraagbaar nadat de rapporteur het formulier verzendt naar de KNZB.
Wijzigingen kunnen niet meer plaatsvinden na verzending.
Voor het weergeven van het rapport voer je de volgende stappen uit:
1) Selecteer de wedstrijd.
2) Selecteer de knop

. Het volgende scherm verschijnt:

3) Selecteer vervolgens het tabblad Tuchtzaken en het tuchtdossier. Open het formulier met de knop
Bewerken. Het beoordelingsformulier verschijnt:

4) Selecteer de knop

.
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4.5 Veel gestelde vraag
De wedstrijd waar u geweest bent, is niet zichtbaar: Dit kan liggen aan het feit dat uw aanstelling (nog)
niet in het systeem verwerkt staat. U kunt de correcties afwachten tot de werkdag volgende op het
speelweekend. Zodra deze wel is ingevoerd kunt u het tuchtformulier invullen.
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DEEL 3: HANDLEIDING INVULLING BEOORDELING

In dit hoofdstuk is het gebruik van het beoordelingsformulier beschreven.
5.1 Inloggen
Het beoordelingsformulier is beschikbaar in het OP. Zie hoofdstuk 3 voor de uitleg voor het opstarten en
inloggen in de applicatie.

5.2 Openen invulformulieren
Het beoordelingsformulier is beschikbaar vanuit verschillende plaatsen in het OP.
1) Selecteer de wedstrijd waarbij je als rapporteur een scheidsrechter hebt beoordeeld. Door op een
willekeurige plaats in de regel te klikken selecteer je de wedstrijd. De regel is nu grijs.
2) Selecteer de knop

. Het volgende scherm verschijnt:

3) Selecteer op de scheidsrechter die je bezocht hebt. Links onderin verschijnt de knop
.
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4) Selecteer deze knop om het formulier te openen. Het beoordelingsformulier verschijnt:

5) Doorloop de verschillende tabbladen, beantwoord de vragen en sla het formulier definitief
of in concept

op.

5.3 Verschil opslaan / vastleggen
Normaal opslaan: Met de knop

sla je het beoordelingsformulier op zonder dit te versturen naar

de KNZB. Het formulier is nog niet definitief.
Definitief: Met de knop

maakt u het rapport definitief. Het volledige rapport wordt hierna

voorgelegd aan de KNZB voor verdere behandeling. Wanneer het rapport onvolledig is kun je het rapport
niet definitief opslaan.

5.4 Weergeven rapport
Alle formulieren zijn achteraf opvraagbaar nadat de rapporteur het formulier verzendt naar de KNZB.
Wijzigingen kunnen niet meer plaatsvinden na verzending.
Voor het weergeven van het rapport voer je de volgende stappen uit:
1) Selecteer de wedstrijd.
2) Selecteer de knop

. Het volgende scherm verschijnt:
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3) Selecteer vervolgens de scheidsrechter die je hebt beoordeeld. Open het formulier met de knop
Open formulier. Het beoordelingsformulier verschijnt:

4) Selecteer de knop

.

Pagina 40 van 41

Meer tijd voor sport
VERTROUWELIJK – NIET VOOR DISTRIBUTIE

COPYRIGHT © 2013 SPORTLINK SERVICES bv

5.5 Veel gestelde vragen
1. De wedstrijd waar u geweest bent, is niet zichtbaar: Dit kan liggen aan het feit dat uw aanstelling
(nog) niet in het systeem verwerkt staat. U kunt de correcties afwachten tot de werkdag volgende op
het speelweekend. Zodra deze wel is ingevoerd kunt u uw beoordeling invullen.
2. U heeft een andere scheidsrechter beoordeeld dan er staat aangesteld. Neem hiervoor contact op
met de KNZB.
3. Problemen bij invullen formulieren  In het uiterste geval kunt u de button Blanco rapportage
gebruiken. Hiermee opent u een PDF-formulier. Deze kunt u uitprinten en handmatig invullen.
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