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VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN: EMBLEM-IL.NO
For støtteapparatene i EIL fotball

INNHOLD

S.1

Logg inn

S.2

Administrering av spillelister
- Fjerne spillere som har sluttet
- Legge til nye spillere
- Endre informasjon om spillere (mail, tlf. osv.).

S.3
S.3
S.3
S.3

Sende mail/sms fra hjemmesiden
- Generelt om meldingssiden
- Sende mail
- Sende sms

S.4
S.4
S.4
S.4
S.4

Diverse
- Legge inn draktnummer på alle spillere
- Få frem rapporter /lagslister med f. eks draktnummer.
- Endre min egen kontaktinformasjon/passord
- Legge ut nyheter på lagsiden

LOGG INN
Alle lagledere skal få brukernavn/passord når de begynner. Også trenere/andre i
støtteapparatet som har behov for å sende ut info til foreldre/spillere kan få tilgang.
Kontakt styret for å få tilsendt passord
Du logger inn på emblem-il.no. Gå først til menyen «min side», velg rolle som trener (alle
trenere, lagledere og materialforvaltere får opp rolle som «trener»). Da vil du få opp
«lagsiden», slik alle kan se den uten innlogging. Nå kan du administrere det valgte laget fra
«min side».
Hvis du er trener/lagleder på flere lag, får du opp disse lagene på en liste. Velg lag ved å
trykke på forstørrelsesglasset foran laget.
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ADMINISTRERING AV SPILLERLISTER
NB! GI OGSÅ ALLTID BESKJED TIL KASSERER NÅR SPILLERE BEGYNNER OG SLUTTER!
Fjerne spillere som har sluttet
• Gå inn på «min side» - «administrere» - «spillere».
• Trykk på «administrere spillere» med blå skrift, nederst på siden.
• Hak av de som har sluttet (slik at ruten blir blank), og trykk «oppdater».
• Da ser du at spilleren ikke lenger står på den avkryssede listen, og er dermed ikke
tilknyttet laget eller medlemsregisteret lenger.
Legge til nye spillere på laget
• Gå inn på «min side» - «administrere» - «spillere».
• Sjekk om spilleren har vært medlem i idrettslaget tidligere. Gå inn på «administrere
spillere», og søk på navnet/fødselsår til spilleren. Da kommer alle aktuelle spillere
opp på listen.
• Hak så av foran spilleren og trykk «oppdater». Da er spilleren inne på lagslisten og i
medlemsregisteret.
• Det er ikke alle spillere som er registrert med fødselsdato, så hvis du ikke får treff,
prøv å fjerne fødselsår, og søk kun på etternavn eller fornavn.
• Sjekk at mail/tlf. er rett!
• Hvis du ønsker å ha muligheten til å sende mail til både foreldre og spillere (f. eks de
eldste lagene), kan du legge inn spillerens maildresse i infoen om spilleren, og
foreldrenes mail i infoen om foreldre(se neste avsnitt). Når du skal sende mail/sms vil
du få mulighet til å velge om du vil sende kun til foreldre, kun til spillre/til begge.
Hvis du ikke får treff, og det er sannsynlig at spilleren ikke har vært medlem i EIL før, må du
registrere nytt medlem:
•
•
•

Gå inn på «nye medlemmer», helt nederst med blå skrift. Her legger du inn info om
spilleren, foreldre/spillers mailadresse osv., og trykk «lagre».
Når du har lagt inn nødvendig info og lagret, må du vente til administrator har
godkjent innmeldingen, dette kan ta noen dager.
For å se om nytt medlem er godkjent, går du inn på «administrere spillere» med blå
skrift. Når du søker på spilleren, skal hun/han komme opp på listen med hake foran,
hvis ikke har administrator ikke vært inne og godkjent ennå.

Endre info om spillere/foresatte, (f. eks mail, tlf. osv.)
• Gå inn på «min side» - «administrere» - «spillere».
• Trykk på forstørrelsesglasset foran spilleren
• Endre opplysninger i feltene til høyre, og trykk «lagre»!
• Spillerens navn kan du ikke endre selv, dette ber du sekretær om å gjøre.
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Hvis dere ønske å sende mail til foreldre og spillere separat, kan dere legge inn spillerens
mailadresse i infoen om spilleren, og foreldrenes mail i infoen om foreldre:
•
•
•
•
•

Klikk på «Legg til foreldre» helt nederst
Søk på navn hvis du tror at foreldrene ligger i registeret fra før, f. eks hvis de har barn
på ande lag/spiller selv.
Dersom det kommer opp riktig navn på søket, trykker du på «legg til». Sjekk om mail
og andre opplysninger stemmer
Hvis det ikke kommer noe treff, legger du inn opplysningene selv.
Her kan dere legge til flere mailadresser om ønskelig.

SENDE MAIL/SMS FRA HJEMMESIDEN
Alle lag har hver sesong en sms -konto på hjemmesiden. Den er ikke veldig stor, men ment til
å sende ut hastebeskjeder. Sms-kontoen fylles opp av hovedlaget 2-3 ganger i året.
Dere kan også sende ut mail, det er fint om dere baserer dere på det. Det kan også være lurt
å ha en egen sms-gruppe på mobilen med alle foreldre/spillere, det kan spare dere for mye
arbeid når beskjeder må nå alle på laget raskt.
Generelt om meldingssiden
• Gå inn på «min side», og velg «send melding».
• De to første kolonnene bak spillernes navn er tlf./mail som er registrert i
spillerprofilen. De to siste rutene er tlf./mail som er registrert på «info om foreldre».
Det står muligens veldig svakt med hvit skrift: «foreldre», ikke så lett å se.
• Merk at mange av dere har lagt inn foreldrenes mail i spillerens profil. Da må du
velge spillerkolonnene når dere skal sende mail/sms til foreldrene.
• Noen av dere har lagt inn spillernes mail/tlf i «info om spilleren», og foreldrenes
mail/tif. I tillegg. Da må dere velge foreldrekolonnene(de 2 siste) når dere skal sende
mail/sms til foreldrene.
• De som er registrert med mail/tlf. har grå rute, de som ikke er lagt inn noe på, har
hvit rute.
Sende mail
• Gå inn på «min side», og velg «send melding».
• Trykk på «vis/skjul e-mail editor». Da skal det komme opp en stor hvit rute nede på
siden. Her skriver du inn beskjeden.
• Skriv inn tittel på mailen
• Trykk på «bla gjennom» hvis du ønsker å ha med vedlegg. Du må laste opp vedlegget
til arkivet før du kan legge den ved meldingen.
• Hak av den/de kolonnene/personene du ønsker å sende mail til, eventuelt de
personene du ønsker å sende til.
• Trykk «send melding»
• Prøv gjerne å test-sende til deg selv en gang, da ser du at mailen kommer frem
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Sende sms
NB! Sms kontoen til lagene er ikke ubegrenset. Bruk når det er beskjeder som haster.
• Gå inn på «min side», og velg «send melding».
• Skriv inn tekst. NB!!!! Det står av og til at du har 160 tegn igjen uansett hvor mye du
skriver, du må selv passe på at meldingen ikke inneholder mer enn 160 tegn. Ellers
kan du risikere at bare halve meldingen kommer frem. Det går ikke an å sende mer
enn 1 sms i gangen.
• Hak av på den/de kolonnene/personene du ønsker å sende sms til.
• Trykk «send melding»

DIVERSE
Legg inn draktnummer på alle spillerne
• Materialansvarlige på laget kan legge inn draktnummer for alle spillerne.
• Gå til «min side» - administrere – spillere
• Trykk på forstørrelsesglasset foran spilleren (editere)
• Nederst til høyre skriver dere inn draktnummeret, og lagrer.
• Gå opp igjen på listen og gjør det samme med alle spillerne
Få frem rapporter/lagslister med f. eks info om mail/tlf., draktnummer mm.
• Min side-administrere-spillere
• Trykk på «spillerlister» helt nederst på siden
• Hak av det du ønsker skal være med på listen
• Trykk «oppdater rapport»
• Print den ut eller kopier til et dokument.
Endre min egen kontaktinformasjon/passord
Alle trener og lagledere kan holde egen mail og telefonnummer oppdatert på hjemmesiden.
Det er disse mailadressene styret bruker når vi sender ut fellesinfo, så det er viktig at de er
korrekte.
Når du har logget inn, holder du pila over «min side», og går ned på «velg rolle», og videre
velger du «registrert bruker». Gå igjen til «min side». Der får du nå opp flere valg, bl.a.
personalia og endre passord.
Husk å lagre!
Legge ut nyheter på lagsiden
KOMMER!

