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Holdopgaver
Oprettelse af aktiviteter i forbindelse med hold i en forening og vedligeholdelsen af
disse.

Aktiviteter
Klik på menupunktet ”Min side” og vælg ”Aktiviteter” så åbner visningen af allerede
oprettede aktiviteter samt mulighed for at oprette nye aktiviteter inklusiv kamp aktiviteter (se anden vejledning vedr. kampaktivitet).
Oprettede aktiviteter vises i listen sorteret i dato orden. Der er mulighed for at søg på
flere kriterier. Der er dato, overskrift på aktiviteten, datointerval samt sted. Desuden
hvilken type aktiviteten tilhører, krav vedr. tilmelding til aktiviteten samt hvor mange
opgaver og tilmeldte der er.

Der er blyant ud for de aktiviteter man selv har oprettet og derved kan redigere men
ikke ud for de opgaver, som man er inviteret til.
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Opret aktivitet
Klik på ”Ny aktivitet” under ”Opgaver” i højre side, når ”Mine aktiviteter” er åbnet.
Dette åbner side hvor man taster oplysningerne om aktiviteten.
Start med at vælge ”Type” – lige nu er der to typer: Træning og Andet. Der kommer
flere, når det er besluttet hvilke, der er relevante.
Klik på ▼ ved ”Type” for at se valgmulighederne og klik på den ønskede.
Tast overskrift i ”Emne” og i ”Beskrivelse” er der plads til en forklaring på, hvad aktiviteten omhandler.
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Klik på ▼ ved ”Tilmeldingstype” og vælg en af de tre muligheder.

Forklaringen på de tre valgmuligheder er følgende:
1. Automatisk tilmelding betyder, at alle der tilføjes under synlighed bliver automatisk
tilmeldt aktiviteten/mødet.
2. Tilmelding betyder, at personer selv skal tage stilling til, om de kan deltage. Aktiviteten/mødet bliver synlige for de personer, der er tilføjet under synlighed.
3. Til rådighed betyder, at personerne selv skal angive, om de kan på det pågældende tidspunkt og efterfølgende kan opretteren af aktiviteten/mødet udtage de
personer, som skal deltage. Aktiviteten/mødet bliver synlige for de personer, der
er tilføjet under synlighed.
Feltet ”Gentagelser” benyttes, når der er tale om aktiviteter, som skal ske f.eks. hver
mandag i en periode.
Når man har trykket på ”Gem ændringer”, så kan man ikke tilkoble gentagelser, så
dette skal angives inden, man opretter aktiviteten.
Det er muligt at tilføje spillertrup/per og/eller enkelt personer til aktiviteterne.
Klik på ”Tilføj trup” og/eller ”Tilføj person” for at udvælge de personer, der skal være
aktive i forbindelse med denne aktivitet.
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I ”Tilføj trup” vælger man en eller flere spillertrupper fra listen og tilføjer disse.
Efterfølgende kan man slette en spillertrup fra listen.
I ”Tilføj person” vælger man en, flere eller alle personer fra søgningen til at deltage.
Klik på ”Tilføj personer”, når de korrekte personer er markerede, og de ligger herefter
i listen.
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Man kan slette personer fra listen efterfølgende ved at klikke på det røde

.

Tilføj dokumenter til opgaven, det kunne f.eks. være en vejledning ved at taste et
navn og en beskrivelse i felterne og efterfølgende vælge den fil, man ønsker, der skal
tilføjes. Klik på den grønne
for at gemme. Alle personer, der er tilføjet opgaven,
kan se de valgte dokumenter.

For at åbne dokumentet klikkes på navnet på dokumentet. Klik på det røde
slette dokumentet igen.

for at

Nu er der oprettet en overordnet aktivitet, og der er tilkoblet personer. Husk at der
forskel på tilkoblingen alt efter, hvilken tilmeldingstype der er valgt!
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Aktivitets gentagelser
Det er muligt, at angive at en aktivitet skal gentages på f.eks. en bestem ugedag i en
periode.
Klik på ”Gentagelser” som åbner ekstra valgmuligheder. I dette tilfælde hver torsdag i
en afsat periode. Med en slutdato.
Klik på ”Gem ændringer” for at oprette.

Aktiviteten er gemt og der ligger øverst denne besked: ”Aktviteten er en del af en serie. Du er i gang med at redigere den enkelte aktivitet. Rediger hele serien”
Hvis man ikke klikker på ”Rediger hele serien” så er det den første dato for aktiviteten
”Torsdags træning” der er vist. Redigeres i denne så er det kun for denne dato.
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Klik på ”Rediger hele serien” hvis du ønsker at ændre på data i hele serie.
Denne menu kommer frem. Rediger og gem herefter.

Beskeden øverst er ” Aktviteten er en del af en serie. Du er i gang med at redigere
hele serien. Rediger den enkelte aktivitet

Side 9 af 26

TBL / 07-02-2017
v.0.3

Deltagere i aktivitet
Oversigt over deltagere og deres tilmelding/framelding vises, når man klikker på ”Deltagere” i højre side.
Man ser ”Navn”, ”Status”, ”Tilføjet af” (navn på den bruger, der har tilføjet deltageren), samt markering af ”Tilføjet”, ”Tilmeldt” eller ”Frameldt”.
Som administrator af aktiviteten kan man redigere i deltagernes status.

Oprette opgaver til aktivitet
Det er muligt, at oprette opgaver til aktiviteten. De første gange skal man oprette nye
opgaver, men hvis man markerer dem korrekt, så skal der ikke oprettes nye hele tiden, men man kan vælge fra ”Forenings standard opgaver”
Lige nu er der ingen opgaver, man kan vælge ud fra.
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Klik på ”Opgaver” i højre side. Dette åbner en side med en liste over de opgaver, der
er oprettet frem til nu, samt mulighed for at oprette nye.

Klik på ”Ny opgave” i højre side for at oprette en opgave.
I ”Aktivitetsstamkortet” tastes oplysninger om opgaven, hvornår opgaven skal være
fuldført, hvor mange der maksimalt skal bruges til at løfte opgaven. Sæt hak i ”Standard opgave” hvis det er en opgave, man ønsker skal kunne vælges fremover af andre. Sæt hak i ”Aktiv” for at gøre opgaven synlig. Klik på ”Gem ændringer”.
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Der er nu oprettet en opgave til juletræsfesten og flere skal oprettes, således at personerne, der er knyttet til aktiviteten, kan tilmelde sig de opgaver, de ønsker, og arrangøren kan se, hvem der tager hvilke opgaver, og hvor der mangler personer til at
udføre opgaverne.

Da jeg klikkede på ”Standard”, da jeg oprettede opgaven så ligger den nu klar som
en valgmulighed til andre aktiviteter af samme type som denne aktivitet.
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Det vil sige, at hvis aktiviteten har ”Type” = Fest, så vil denne opgave være standard
til alle aktiviteter under ”Fest”.
Jeg har oprettet en sommerfest, og der ligger ”Juletræ” som en valgmulighed sammen med de andre opgaver, jeg har oprettet og markeret som standard. De opgaver,
jeg ønsker skal indgå i aktiviteten, sætter jeg V ud for og klikker på ”Gem ændringer”.

Send besked til deltagere.
For at give mulige deltagere besked om, at de skal melde retur på en aktivitet, så kan
man sende besked til dem. Det kræver, at de er oprettede som brugere inde i HåndOffice, for at de kan modtage beskeden i HåndOffice eller i Håndbold app’en.
I Aktiviteten klik på ”Send besked” i højre side. Dette åbner en menu, hvorfra man
kan indtaste beskeden.

Bemærk, at det kun er brugere i HåndOffice, der kan modtage beskeden.
Det er muligt at slette personer fra listen eller tilføje nye modtagere.
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Se vejledningen vedr. Kontaktgrupper for anvisning om, hvorledes disse benyttes.
Klik på ”Send besked” når du har valgt, hvornår beskeden skal kunne ses af modtagerne – nederst i ”Offentliggørelse”.

Når man har trykket på ”Send besked” så kommer der grøn meddelelse øverst.

Se beskeder.
Meddelelse om, at der er en besked, kan ses i højre side på forsiden af HåndOffice,
når man logger på, under ”Beskeder”. Klik på ”Gå til mine beskeder” for at åbne
den/de beskeder, der ligger klar.
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Eller klik på ”Min side” og vælg ”Beskeder” for at åbne menuen med beskeder.
Klik på en besked for at åbne denne.

Det er muligt at sende en besked retur til afsenderen, som ser den i samme menu på
HåndOffice.
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Se aktiviteter.
Alle brugere, der er inviteret til en aktivitet, kan se denne i ”Min side” under ”Aktiviteter”. ”Kun mine” viser kun de aktiviteter, som brugeren selv har oprettet.

Klik på aktivitets navnet for at åbne denne aktivitet.
Tilmeld dig til selve hovedaktiviteten eller til delopgaverne og skriv relevante kommentarer. Klik på ”Gem ændringer”.
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Under opgaver mv. er der mulighed for at se, hvem der deltager eller har meldt afbud
samt åbnet dokumenter, der er tilknyttet aktiviteten (virker ikke i test).

Følg aktiviteter og deres ”fremdrift”
Klik på ”Min side” og vælg ”Aktiviteter” og klik på blyanten til højre for den aktivitet,
der ønskes oplysninger på.
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Under ”Deltagere” vises, hvem der har tilmeldt eller afmeldt Aktiviteten og hvornår de
har ændret status.
Yderst til højre er der en gul Post-It, hvis en bruger har kommenteret på en aktivitet.
Peg på denne Post-It for at se kommentaren.
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Klik på ”Opgaver” yderst til højre for at se tilmeldinger/afmeldinger på de enkelte opgaver.

Klik på ”Juletræ” for at se den opgave.
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Håndbold app.
I Håndbold app’en ligger holdopgaver inde under ”Sportstasken”. Det kræver bruger
login, at se denne menu – ”Kalender”
I ”Kalender” kan man se de holdopgaver som man kan vælge at deltage i eller framelde sig.

Klik på ”Deltagere” for at se status på de personer, der kan tilmelde eller framelde
sig.
Den ene deltager har ikke besluttet sig endnu medens den anden er tilmeldt.
Hvis man vælger at klikke på ”Frameld”, så vil status i listen være ”Frameldt”.
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Klik på ”Opgaver” for at se hvilke opgaver der er tilknyttet opgaven for hvilke personer der har tilmeldt eller frameldt sig på disse opgaver.
Klik på ”Svar” i den sorte bjælke for at åbne opgaven og til- eller framelde samt evt.
skrive en kommentar til opgaven. Klik på ”Svar” for at opdatere.
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Der er to opgaver og brugeren er tilmeldt begge samt har kommenteret på den ene.

Klik på ”Find vej” for at vise vej til denne opgave.
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Håndbold app’en giver et hurtigt overblik over opgaven og status.

HåndOffice til sammenligning med Håndbold app.
I HåndOffice ser status på denne holdopgave således ud:

De enkelte aktiviteter/opgaver:
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Og tilmelding samt kommentarer på den enkelte aktivitet/opgave.
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