14-08-2013
v. 0.3

HåndOffice - holdtilmelding.
Gå ind på siden www.håndoffice.dhf.dk eller www.haandoffice.dhf.dk og log på med det udleverede Brugernavn og Password.

Ved tryk på Login kommer du til HåndOffice siden for foreninger. Du bliver mødt, at en velkomst side med diverse nyheder og oplysninger. I øverste højre hjørne er der oplysninger
om brugernavn og foreningstilknytningen. Herfra logges ligeledes ud.

Tilmeld hold
Klik på Forening og herefter Holdtilmelding. Dette åbner en menu, hvor der kan vælges Forbund, Rækkegruppering og Køn.
Klik på ”Start søgning” for at åbne liste med rækker, der kan tilmeldes hold til.
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For at tilmelde hold så tastes det antal hold man ønsker, at tilmelde til en bestemt række i feltet ”Antal hold” på samme linje som rækkenavn, mv.
Såfremt der på forhånd er oprettet et holdfællesskab af den administrerende
kreds/forbund/region, så kan den primære forening i holdfællesskabet tilmelde dette holdfællesskab til en række. Ellers tilmeldes et ”almindeligt” hold og administrerende
kreds/forbund/region tilretter efterfølgende.
Dette gøres ved, at vælge holdfællesskabet i stedet for Ikke valgt under overskriften ””Holdfællesskab” Tast igen antal i ”Antal hold”.
Klik på Gem ændringer når de ønskede hold er angivet. Der kommer efter et kort øjeblik en
kvitterings billede op med oplysning om de hold og rækker der nu er tilmeldt.
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Tilmeldte hold
Klik på den orange pil åbner liste over tilmeldte hold i rækken. Listen er sorteret efter holdnavn, når der er tilmeldinger.

Klik på den orange pil åbner liste over tilmeldte hold i rækken. Listen er sorteret efter holdnavn, når der er tilmeldinger.
Ved klik på det blå ikon til højre for rækken åbnes side med information om rækken. Klik på
browser pilen for at komme retur til oversigten eller klik på kikkert i højre side.
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Slet af tilmeldt hold.
Efter en tilmelding er det muligt, at slette tilmeldingen. Klik på den orange pil ud for rækkenavnet som åbner tilmeldingslisten og klik herefter på det røde minus for at slette holdet fra
rækken.

Der kommer en meddelelse op. Klik på OK for at slette holdet eller Annuller for at fortryde.

Klikkes på OK så kommer der besked øverst i Holdtilmeldings vinduet om at holdet er slettet.
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