Lisa Teams is jouw persoonlijk gedeelte van de OMHC website. Je
kunt hier zelf gegevens wijzigen en hebt toegang tot de voor jou
belangrijkste informatie.

Dashboard
Als eerste zie je alle activiteiten voor de komende maand, twee
weken, week of dag. Door te klikken op een event kun je meer details
zien. Ben je coach, manager of aanvoerder?
Dan kun je ook zelf een teamactiviteit aanmaken door te klikken op de
dag van je keuze.

Je vindt in de menubalk de menuopties Ik, Club en Team. In het
midden een vergrootglas om te Zoeken,
als je hier tenminste voor geautoriseerd bent. En aan de rechterkant je
Profiel. We zullen de opties hieronder nader toelichten.

Ik
Hier vind je per team een overzicht. Je vindt hier bijv. de wedstrijddata
en tijden, de uitslagen, het trainingsschema en bijv. ook de
spelerslijsten. Je vindt alle teams waarin je speelt, waar je aan
verbonden bent en ook vind je de teams waarin een gezinslid speelt of
dat je als favoriet hebt aangegeven in bijv. de OMHC app. Ben je bij
meer teams betrokken, selecteer dan aan de linkerkant het team dat
je verder wilt bekijken.

Club
Dit onderdeel heeft verschillende submenu’s. Afhankelijk van jouw
activiteiten binnen OMHC kunnen dit zijn:
 Teams - Op deze pagina zie je een lijst van alle teams van de club.
Je kunt hier oa. het trainingsschema, de spelerslijst en het
wedstrijdschema terugvinden. Tevens kun je een team markeren als
favoriet zodat de wedstrijden ook in jouw persoonlijke overzicht
worden weergegeven.

 Arbitrage – als je in LISA staat geregistreerd als scheidsrechter zie
je deze knop - via deze pagina zie je een overzicht van de wedstrijden
die door scheidsrechters van de club gefloten moeten worden. Door te
klikken op een wedstrijd krijg je meer informatie en kun je jezelf
inplannen.
 Diensten - Op deze pagina kun je jezelf inplannen voor bardiensten
op de club.
 Verslagen - Hier kun je de verslagen terugvinden die door de teams
zijn geschreven.
 Events - Alle events waar je aan kunt deelnemen worden hier
getoond. Na inplannen kun je eventuele opmerkingen of introducees
doorgeven.
 Trainingsschema - Je kunt hier per week het trainingsschema van
de club terugvinden.
 Clubagenda - per maand tref je hier de events van de club aan.
 Documenten - hier staan alle documenten die de club vanuit LISA
heeft gedeeld met de leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verslagen
van de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Team
Hier vind je gedetailleerde en inhoudelijke informatie per team. Denk
aan spelerslijsten, takenlijsten en de e-mailmogelijkheid.
 Spelerslijsten - je kunt hier per persoonlijk team de spelerslijst met
contactgegevens terugvinden. Indien je coach of manager bent kun je
de contactgegevens van de teamleden aanpassen.
 Aanwezigheid - via deze pagina kun je de presentie van jezelf
doorgeven voor trainingen en wedstrijden. Indien je coach of manager
bent kun je de presentie van alle teamleden aanpassen.
 Email team - op deze pagina kun je het hele of een deel van een
team een mailtje sturen. Indien men reageert op het mailtje wordt het
antwoord op jouw persoonlijke emailadres bezorgd.
 Taken - op deze pagina tref je een overzicht aan van de
aankomende wedstrijden en de taken die aan jou of een teamgenoot
zijn toebedeeld. Indien je coach, manager of trainer bent van een
team kun je de taken toekennen aan team leden.

 Geld – LISA omschrijft dit als: ‘Bierpot functionaliteit’. Je kunt het
echter ook gebruiken om bij te houden wie iets betaald heeft of nog
moet betalen.
 Verslag invoeren - hier kun je per wedstrijd een verslag invoeren of
wijzigen.
 Teamdocumenten - Hier staan alle documenten die binnen het team
zijn gedeeld en geüpload. Je kunt hier onbeperkt bestanden uploaden.
Onder de menubalk is het item ‘Voeg document toe’ verschenen en
hier kun je op de gebruikelijke manier uploaden.

Profiel
Als je bent ingelogd zie je rechtsboven in het scherm je naam staan
zodat je kunt zien dat je bent ingelogd. Hier kun je eventueel ook weer
uitloggen. Als je rechts in de menubalk op Profiel of je naam klikt, heb
je de mogelijkheid om enkele persoonlijke gegevens te wijzigen maar
ook om jouw wachtwoord te wijzigen.
Het is belangrijk om zelf je mailadressen en telefoonnummers actueel
te houden! Indien je een adreswijziging hebt kun je dat hier niet
aanpassen en dien je een mail aan ledenadminstratie@omhc.nl
te sturen.

Zoeken
Via het vergrootglas kan worden gezocht binnen het ledenbestand
van OMHC naar leden, trainers, coaches, begeleiders en
commissieleden.

