Joukkuesivujen päivittäminen
Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut :
Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot:
-Pelaajatiedot ajantasalla.
-Päivittää otsikon, mikäli sarjanousu iän puolesta.
-Ilmetä harjoitusajat ja paikat.
-Ilmetä vetäjien nimet, puh. numerot ja sähköpostiosoitteet.
-Ilmetä rahastonhoitajan nimi ja yhteystiedot.
-Näkyä joukkueen oman tilinumero.
- Ilmetä kioskivastaavat + heidän yhteystiedot.
-Mikäli joukkueessa nimetty joukkueenjohtaja ja huoltaja, niin myös näiden
yhteystiedot näkyviin.
Minnalta tai Heikiltä saa puhelimitse nopeasti apua ja koulutustakin on ollut
tarjolla sarjakauden alussa. JOTEN SIVUPÄIVITTÄJÄT, NYT
VIIMEISTÄÄN OMAT JOUKKUESIVUT AJANTASALLE.
Joukkuesivujen päivittäminen
Kirjaudu selaimella wisan kotisivulle osoitteeseen =>
http://www.kauhavanwisa.fi/lentopallo#navi

Vieritä sivu alas ja klikkaa”HALLINTA” nimikettä.
Avautuvaan ikkunaan kirjoita käyttäjätunnus ja salasana. Salasanan saat käytyäsi
nettisivujen koulutuksen tai ottamalla yhteyttä lentopallojaoston kotisivujen tukihenkilöön :
Heikki.Rajala p. 0414342537

Klikkkaa ”Joukkueet” otsikon alapuolelta omaa joukkuettasi, johon tehdään muutokset.
Tässä esim. Tapauksessa D-Pojat 2000

Mikäli joukkuuen kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. Klikkaa otsikkoa ”Lisää /
muokkaa jäseniä”

Täysin uuden pelaajan lisäät ympyröidyssä tilassa olevaan kenttään. Lisäyksen vahvistat
tietojen syötön jälkeen klikkaamalla ”Lisää jäsen painiketta. Tämän jälkeen uusi pelaaja on
lisätty aikaisempien joukkueen pelaajien ryhmään. Seuraavan uuden jäsenen lisäät
valitsemalla vähän ylenpää uudestaan ”Lisää uusi jäsen” painiketta.

Lisää jäsen painikkeen alla näkyy joukkueen jäsenet. Painamalla ”Muokkaa” Voit vaihtaa
pelaajan pelinumeron, kirjoittaa lisätietoja ja lisätä yksityiskuvan. HUOM!! Kuvat tulee
olla kooltaan alle 2Mt, tai muuten näkyy vain mustaa. Internetistä löytyy runsaasti
ilmaisia kuvan pienennysohjelmia. Tekemäsi muutokset / lisäykset vahvistat klikkaamalla
”Tallenna muutokset” painiketta. <Poista napista saat poistettua joukkueeseen nimetyn
henkilön.

Sivun ylhäältä pääset klikkaamalla muokkaamaan joukkuesivua.

Näyttökuvaketta klikkaamalla saat pikkuruudun suurennettua koko näytölle ja tekstin
sommittelu on vähän helpompaa. Klikkaamalla uudelleen näyttö pienenee jälleen
normaaliksi. Päivitä tiedot ja lopuksi tallenna muutokset.

Sarjataulukon johtavan linkin lisääminen joukkuesivulle.
Kirjoita sarjatulukko ja vedä hiiren kakkosella se sana siniseksi.

Klikkaa ketju kuvaketta tämän jälkeen, jolloin aukeaa uusi pienempi sivu.

Avaa selaimeesi uusi välilehti ja etsi siihen E-P:N lentopalloliiton tulospalvelu. Valitse sieltä
oikea sarja ja poolikierros ja valitse sarjataulukko. Kopioi sivun osoite Linkin URL kenttään

Lopuksi klikkaa Lisää painiketta, jonka jälkeen teksti muuttuu siniseksi. Lopuksi tallenna
muutokset. ja kirjaudu ulos.

Mennessäsi normaalisti joukkueen sivulle ja klikkaamalla sinistä sarjataulukko sanaa, ohjaa se sinut
suoraan e-p:n tulospalvelun sivulle.

Linkin poistaminen:
Kirjaudu hallinnan kautta uudelleen sisään. Etsi joukkueet listasta oma joukkue ja klikkaa
sitä. Vedä hiiren oikealla sarjataulukko siniseksi ja klikkaa valikosta alla ympyröityä
painiketta. Poista lopuksi sana sarjataulukko ja tallenna jälleen muutokset.

Kyseistä linkki ohjausta voi käyttää esim. joukkueelta mainospaikan lunastaneiden yritysten
kotisivulle ohjaamiseen. Eli yrityksen nimi ja sitä klikkaamalla ohjautuu kys. Yrityksen
kotisivulle, kunhan url. kenttään on laitettu yrityksen osoite.
Tiimikuvan saat lisättyä ”Tiimikuva” painiketta.
Alempaan tilariviin kirjoitettu teksti näkyy tiimikuvan alapuolella. Tähän voit vaikka listata
muut mahdolliset turnaukset mihin joukkue osallistuu kauden aikana.

