Skole OL Systemguide
BORDTENNIS
Til Skole OL sæsonen 2019/2020 er der kommet nyt administrationssystem til håndtering af tilmeldinger og
resultater. Det nye Skole OL system er udviklet af Sportstiming.
Din gamle Skole OL profil (hvis du har en) virker ikke mere og du skal derfor oprette en profil til det nye
system. Via profilen kan du få adgang til jeres stævne, hvor du kan godkende og afvise tilmeldinger, printe
deltagerlister, indtaste resultater mm.
Skole OL sekretariatet står klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til systemet. Ring eller skriv endelig, så vi
alle kan komme godt i gang med det nye system. Skriv til os på info@skoleol.dk eller ring tlf. 24 60 88 02.

Link til Skole OL systemet:

https://www.sportstiming.dk/backend
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1. Opret en profil og login
Opret en profil
1. Start med at oprette en profil hos Sportstiming. Det gør du via dette link:
https://www.sportstiming.dk/backend
2. Vælg OPRET NY PROFIL (Har du allerede en profil hos Sportstiming, så se nedenfor).
3. Når du har oprettet din profil, skal du oplyse din e-mail til Skole OL sekretariatet. Send den til
info@skoleol.dk. Så sørger vi for, at du får adgang til jeres Skole OL stævne.

Har du allerede en profil hos Sportstiming?
Hvis du allerede har en profil hos Sportstiming, behøver du ikke oprette en ny profil. Oplys Skole OL
sekretariatet om den e-mail, du har brugt til profilen, så sørger vi for, at du får adgang til jeres Skole OL
stævne.
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Login
Du modtager en velkomstmail, når du har fået adgang til jeres stævne. Herefter kan du logge ind med din email og kodeord. Du logger ind her: https://www.sportstiming.dk/backend.

Første gang du logger ind
1. Når du logger ind på din Skole OL profil første gang, ser din forside sådan her ud:

2. Inden du kan komme i gang, skal du gennemgå Sportstimings guide til behandling af persondata.
Klik på linket i den orange boks øverst på siden.
3. Læs og klik dig igennem guiden (i alt ni sider) og afslut med at bekræfte, at du har læst guiden (sæt
flueben) og tryk ’Næste’.
4. Nu er du klar til at komme i gang med det nye Skole OL system.
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2. Din forside
1. Hver gang du logger ind, kommer du først til siden MIT OVERBLIK
2. Hvis du har flere Skole OL stævner tilknyttet, vil du kunne se dem her.
3. Her kan du hurtigt få et overblik over dit stævne. Fx kan du se om tilmeldingen er åben, om
stævnet er gjort offentligt (dvs. er synligt på skoleol.dk) og se hvor mange elever, der er tilmeldt.
4. Klik på stævnet for at komme til stævnets side.

Din stævneside (Event overblik)
Sådan ser din stævneside ud (Event overblik). Her får du følgende oplysninger om dit stævne:
1. Antal tilmeldte klasser til dit stævne
2. Antal tilmeldte skoler til dit stævne
3. Antal tilmeldte klasser og elever pr. klassetrin
4. Klasser, som har tilmeldt sig, og som mangler at blive godkendt eller afvist af jer.
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Stævneinformation
Ved at trykke må knappen STÆVNEINFORMATION kan du se, de informationer, som lærerne også kan se
om jeres stævne på skoleol.dk. Det er fx adresse, tidspunkt og kontaktoplysninger til jer.
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3. Godkend og afvis tilmeldinger
1. Hver gang en klasse har tilmeldt sig dit stævne, vil du modtage en mail. Herfra kan du trykke dig
direkte videre til Skole OL systemet, hvor du kan godkende eller afvise tilmeldingen.
2. Du kan også logge ind og finde tilmeldingerne på din stævneside.
3. Tryk på knappen TILMELDINGER

Så kommer du til denne side:
4. For at godkende eller afvise ventende tilmeldinger – tryk på den gule knap AFVENTER
5. Vælg herefter om du vil godkende eller afvise tilmeldingen (Brug IKKE afmeldt her).

Afmeld en klasse (ved afbud eller fejl)
Hvis en godkendt klasse senere melder afbud til dit stævne eller er blevet godkendt ved en fejl, kan du
afmelde klassen fra dit stævne.
Det gør du ved at trykke på den grønne knap GODKENDT til højre for klassen og vælge AFMELDT.
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4. Find oplysninger om tilmeldte klasser
1. For at finde oplysninger om de tilmeldte klasser, fx kontaktoplysninger på læreren. Tryk først på
knappen TILMELDINGER på din stævneside.

Vælg derefter den blå knap SE/RET TILMELDTE

Så kommer du til denne side:
Her finder du bl.a. kontaktoplysninger på den eller de lærere, som er ansvarlige for klassens tilmelding.
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5. Download deltagerliste m.fl.
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