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Met behulp van deze handleiding zal u erin slagen:





1.

Ledeninfo op te zoeken
Clubinfo op te zoeken
Uitslagen van interclub en tornooien te downloaden
Rankings te downloaden

DE EERSTE STAPPEN

De toepassing is in principe geschikt voor alle besturingssystemen : Microsoft Windows 2000, XP, Vista 7 en 8,
Linux, Unix, Mac OS X. Het enige wat u nodig heeft is een java-client. De kans bestaat dat u reeds een versie
op uw pc heeft staan, want dit wordt ook door sommige online banksystemen toegepast. Om zeker te zijn dat
u gebruik maakt van de laatste versie kan u best surfen naar http://www.java.com
U kan daar de laatste versie downloaden en installeren. Voor andere platformen dan Windows kan u deze
pagina
bekijken,
waar
u
ook
installatie-instructies
kan
terugvinden
:
http://java.com/nl/download/manual.jsp
Nadat u de juiste java-versie heeft geïnstalleerd kan u de toepassing op de volgende manieren opstarten :
1.

Surf naar http://elit.tennisvlaanderen.be:7778/forms/frmservlet. U zal dan afhankelijk van uw
browser (Internet Explorer, Firefox, ...) een boodschap te zien krijgen om de invoegtoepassing uit te
voeren. Druk op de balk waar staat om de invoegtoepassing uit te voeren en kies in het menu dat u te
zien krijgt op “Invoegtoepassing uitvoeren op alle websites”. Druk dan op Uitvoeren en op Ok om de
pagina te sluiten.

2.

U kan een melding krijgen dat een Java update nodig is. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. Klik
op “Update” indien u wenst te upgraden of op ‘Later’ indien u dit nog niet wenst te doen.
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3.

Nadien krijgt u volgend scherm. Indien u deze boodschap niet meer te zien wil krijgen, kan u het
vinkje aanduiden bij “Do not show this again for apps from the publisher and location above”.
Doorheen de toepassing kan u nog gelijkaardige boodschappen te zien krijgen. Druk telkens op Run
(en duidt het vinkje aan als u dit scherm niet meer te zien wil krijgen)

4. U zal dan een Java logo met een draaiende cirkel te zien krijgen :

5.

U krijgt dan het inlogscherm te zien waar u de gebruikersnaam (lidnummer) en het wachtwoord dat u
van Tennis Vlaanderen heeft gekregen, kan invoeren.
Hebt u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, contacteer
(Leslie.VanIngelgem@tennisvlaanderen.be of 02/548.03.04).

dan

Leslie

Van

Ingelgem

Indien u uw wachtwoord bent vergeten kan u bij de helpdesk van Tennis Vlaanderen, vragen om dit
terug naar het initiële wachtwoord te zetten. Na inloggen kan u steeds uw wachtwoord wijzigen.
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Na inloggen krijgt u dit scherm te zien. Afhankelijk van uw profiel krijgt u dan het menu te zien met
meer of minder knoppen. Als journalist zal u slechts een beperkt aantal menu’s en schermen kunnen
bekijken:





2.

Algemeen
Ledenadministratie
Clubadministratie
Pers

MODULE ‘ALGEMEEN’
Via de knop ‘Algemeen’ kan u uw wachtwoord wijzigen:

3.
1.

MODULE ‘LEDENADMINISTRATIE’
In de module ‘Ledenadministratie’ kan u leden opzoeken. Klik hiervoor achtereenvolgens op
‘Ledenadministratie’ – ‘Beheer’ – ‘Zoeken van leden’.

2.

Volgend venster zal verschijnen.
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Hier kan u leden opzoeken o.b.v. diverse criteria (lidnummer, naam, postcode, club, …).
U kan criteria ingeven om het resultaat te sorteren.
Vervolgens klikt u op de knop ‘Opzoeken’ om de zoekactie te starten.

3.

Vervolgens verschijnt onderaan het venster het resultaat van uw zoekactie. Selecteer het lid
waarvan u meer detailinfo wenst en klik op de knop ‘Detail’.

4.

U krijgt een scherm bestaande uit verschillende tabbladen met allerlei info over het
geselecteerde lid: adres, contactgegevens, historiek clubaansluitingen, historiek klassement,
transferinfo, overzicht clubfuncties, …
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U hebt uiteraard enkel de bevoegdheid om info te bekijken in functie van uw werk als
journalist. U kan geen wijzigingen aanbrengen en het is ook niet toegestaan om deze info
voor andere doeleinden te gebruiken.
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4.

MODULE ‘CLUBADMINISTRATIE’

1.

In de module ‘Clubadministratie’ kan u leden opzoeken. Klik hiervoor achtereenvolgens op
‘Clubadministratie’ – ‘Beheer’ – ‘Zoeken van clubs’.

2.

Dit venster zal verschijnen.



3.

Hier kan u clubs opzoeken o.b.v. diverse criteria (clubnummer, clubnaam, postcode, gewest,
aantal leden, type club, …).
Vervolgens klikt u op de knop ‘Opzoeken’ om de zoekactie te starten.

Vervolgens verschijnt onderaan het resultaat van uw zoekactie. Selecteer de club waarvan u meer
detailinfo wenst en klik op de knop ‘Detail’
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4.

U krijgt een scherm bestaande uit verschillende tabbladen met allerlei info over de geselecteerde club:
adres, routebeschrijving, stichtingsdatum, speciale kenmerken van de club, details over de
accommodatie en de terreinen, overzicht van de functies binnen de club, overzicht van recente
transfers, …

U hebt uiteraard enkel de bevoegdheid om info te bekijken in functie van uw werk als
journalist. U kan geen wijzigingen aanbrengen en het is ook niet toegestaan om deze info
voor andere doeleinden te gebruiken.
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5.

MODULE ‘PERS’
In de module ‘Pers’ kan u een keuze maken uit:




- interclubuitslagen
- bekerrankings
- tornooiuitslagen

5.1. INTERCLUBUITSLAGEN
1.

Indien u op interclubuitslagen klikt, krijgt u het volgende scherm te zien:

2.

Via dit scherm kan je de gewenste interclubontmoeting(en) opvragen:




Selecteer 1 of meerdere criteria voor de zoekopdracht: het seizoen (staat standaard op het
huidige jaar), de intercluborganisatie (jeugd, volwassenen, nationale, regionale, …), de afdeling,
clubnummer, datum, uit- en/of thuisontmoeting, …
Start de zoekactie via de knop ‘Zoek’.
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3.

Vervolgens krijg je het resultaat van je zoekactie, gesorteerd volgens reeks en datum

4.

Op basis van de eerdere zoekactie kan je het uitslagenblad afdrukken van 1 specifieke ontmoeting. Dit
gaat als volgt:



Selecteer de gewenste ontmoeting
Druk op de knop ‘afdrukken uitslagenblad’

Op basis van de eerdere zoekactie kan je ontmoetingen
exporteren. Dit gaat als volgt:






Selecteer alle ontmoetingen via de knop
‘alles/niets’ of selecteer enkel de gewenste
ontmoeting(en).
Klik vervolgens op de knop ‘exporteer
ontmoetingen in CSV’.
Sla het bestand op op de gewenste locatie.
Vervolgens kan het bestand geopend worden in
Excel.
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5.

Op basis van de eerdere zoekactie kan je individuele uitslagen van ontmoetingen exporteren. Dit gaat als
volgt:





6.
7.

Selecteer alle ontmoetingen via de knop ‘alles/niets’ of selecteer enkel de gewenste
ontmoeting(en).
Klik vervolgens op de knop ‘exporteer individuele uitslagen in CSV’.
Sla het bestand op onder de gewenste naam en op de gewenste locatie.
Vervolgens kan het bestand geopend worden in Excel.

Het opvragen van de ploegenrangschikking is op dit moment nog niet beschikbaar. Deze functionaliteit
wordt later nog toegevoegd.
Beschrijving van de gegenereerde bestanden m.b.t. interclubuitslagen

A. Alle ploeguitslagen
Volgende velden vind je in onderstaande volgorde
terug in het bestand:

























ic-organisatie
code
categorie
afdeling
poule
speeldag
ronde
dag
datum
wedstrijdnummer
clubnr.1
naam 1
ploegnaam 1
clubnr. 2
naam 2
ploegnaam 2
type uitslag
winstpunten 1
winstpunten 2
sets 1
sets 2
spellen 1
spellen 2
winnaar

B. Alle individuele uitslagen
Volgende velden vind je in onderstaande volgorde
terug in het bestand:





ic-organisatie
code
categorie
afdeling
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poule
speeldag
ronde
dag
datum
wedstrijdnummer
clubnr.1
naam 1
ploegnaam 1
clubnr. 2
naam 2
ploegnaam 2
type uitslag
winstpunten 1
winstpunten 2
sets 1
sets 2
spellen 1
spellen 2
winnaar ontmoeting
enkel_dubbel
wedstrijd
Lidnr speler1
Naam speler1
Lidnr partner1
Naam partner1
Lidnr speler2
Naam speler2
lidnr. partner2
Naam partner2
Winnaar
Score
Winstpunten 1
Winstpunten 2
Sets 1
Sets 2
Spellen 1
 Spellen 2
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5.2. BEKERRANKINGS
1.

Indien u op bekerrankings klikt, krijgt u het volgende scherm te zien :

2.

Via dit scherm kan je de gewenste ranking selecteren:





3.

Je kan het seizoen selecteren. Voorlopig kan je enkel rankings selecteren van het seizoen 2010. Vanaf 2010 blijven
de rankings beschikbaar in de database zodat in de toekomst ook rankings van voorgaande jaren opgezocht kunnen
worden.
Selecteer de rankings o.b.v. de beker en/of de reeks en klik op ‘zoek’
Momenteel is het nog niet mogelijk om verschillende rankings in 1 handeling op te vragen.

Vervolgens krijg je het resultaat van je zoekactie met een volledige ranking en de berekeningsdatum.




Klik vervolgens op de knop ‘exporteer bekerranking in CSV’.
Sla het bestand op onder de gewenste naam en op de gewenste locatie.
Vervolgens kan het bestand geopend worden in Excel.
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4.

Beschrijving van de gegenereerde bestanden m.b.t. tornooiuitslagen. Volgende velden vind je in onderstaande volgorde terug in
het bestand:








rangschikking
Lidnummer
familienaam
voornaam
club
gewest
aantal punten

5.3. TORNOOIUITSLAGEN
1.

Indien u op tornooiuitslagen klikt, krijgt u het volgende scherm te zien :

2.

Via dit scherm kan je het gewenste tornooi selecteren:




3.

Je kan het seizoen selecteren. Vanaf 2010 blijven de resultaten beschikbaar in de database zodat in de toekomst
ook resultaten van voorgaande jaren opgezocht kunnen worden.
Selecteer het gewenste gewest.
Momenteel is het niet mogelijk om uitslagen van meerdere tornooien in 1 keer op te vragen.

Vervolgens krijg je het resultaat van je zoekactie. Per gewest worden alle tornooien getoond gesorteerd op reeksen met
achteraan hun status (verwerkt, afgelast, …).



Selecteer het gewenste tornooi. Dan krijg je lager in het scherm de reeksen van dat tornooi te zien.
Selecteer alle reeksen via de knop ‘alles/niets’ of selecteer enkel de gewenste reeks(en).
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4.

Selecteer vanaf welke ronde u de uitslagen wenst.
Klik vervolgens op de knop ‘exporteer uitslagen in CSV’.
Sla het bestand op op de gewenste locatie.
Vervolgens kan het bestand geopend worden in Excel.

Beschrijving van de gegenereerde bestanden m.b.t. tornooiuitslagen. Volgende velden vind je in onderstaande volgorde
terug in het bestand:


















reeks
reeksnummer
tabeltype (1 = hoofdtabel, 2 = kwalificatietabel, 3 = prekwalificatietabel)
speler1
partner1
speler2
partner2
winnaar (1 of 2) (0 = nog niet gespeeld)
ronde
set 1 punten winnaar
set 1 punten verliezer
set 2 punten winnaar
set 2 punten verliezer
set 3 punten winnaar
set 3 punten verliezer
Forfait aanduiding (WO/FF/-)
verwerkte uitslagen (0) / niet verwerkte uitslagen (1)
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