Kom godt i gang med at skrive for dit hold på hjemmesiden.
Kære træner/holdleder, vi kan se at der endnu er nogle hold som ikke er aktive på holdets side på
www.abhaandbold.dk. Hvis det er fordi, du er lidt usikker på, hvordan du gør, kommer her nogle gode råd.
•

For at logge dig ind skal du i ”Brugernavn” skrive dit navn (for- og efternavn) i boksen lige under skriver du abhaandbold
Her bliver du så budt velkommen som bruger af ABs hjemmeside, med de muligheder og pligter det medfører.
Nu er du logget ind og vi anbefaler, at du ændrer dit log-in (abhaandbold) til noget kun du kender – det gør du under punktet Ret
stamoplysning

•

For at oprette en nyhed klik på punktet Opret Nyhed i højre side.
Her skal du så skrive en overskrift samt bestemme, hvor længe din nyhed skal være på siden – klik på datoerne på start- og slutkalenderen.
Herefter kan du så skrive hele din nyhed eller din info – de første linjer vil blive vist som nyhed på siden, og når man klikke på dem vil man
komme ind til hele teksten. Hvis du vil have et foto eller en fil knyttet til din tekst skal du finde filen i din computer og up-loade den – klik på
gennemse…
Til sidst skal du beslutte om nyheden kun skal vises på dit holds side, eller om hele håndboldafdelingen kan have glæde af at se den – det gør
du ved at hakke af i den lille firkant. Nu er du klar til at gemme – tryk Gem.
Nu er nyheden på siden – husk du kan altid ændre eller slette en nyhed du selv har oprettet. Gå ind i Nyheder klik på det ønskede – husk at
gem, hvis du retter din tekst.

•

Du kan med fordel lægge kampe, stævner, særlige datoer ind i holdet kalender. Klik på Opret Arrangement. Nu kan du så klikke på
kalenderen, skrive tidspunkt samt en overskrift og evt. en tekst. Igen kan du vælge om det er vedkommende for holdet eller alle ved at hakke
af i den lille firkant – husk at tryk Gem. Også her gælder det at du kan ændre eller slette. Gå ind i Kalenderen klik på det ønskede – husk at
gem, hvis du retter dit arrangement.

•

Hvis I på holdet ønsker at alle spillere skal kunne skrive på siden, kan du oprette alle spillere – en for en – ved at klikke på Opret bruger og
udfylde skemaet. Nu kan dine spillere debattere på jeres side, lægger billeder på mv. Husk at bede den enkelte rette sine stamoplysninger og
sit password.

•

Nu er du allerede rigtig godt rustet til at bruge hjemmesiden. Så det er bare om at komme i gang og prøve dig frem – også med de punkter der
ikke er uddybet her. Skulle du alligevel gå i stå, eller støde på problemer du ikke kan løse, så klik på Webmaster – i venstre side og udfyld
formularen, så hjælper vi så hurtigt vi kan.

Go’ fornøjelse, vi håber og tror at du vil blive rigtig glad for at bruge www.abhaandbold.dk

