Basis Functionaliteit

© <2005> ... Wisseq Wowiie

1

Basisfunctionaliteit

Inhoudsopgave
Voorwoord

0

3

Part I Introductie

1 Introductie Iss................................................................................................................................... 4
2 Handleiding basisfunctionaliteit
................................................................................................................................... 5

6

Part II Basis begrippenlijst

1 Zoekscherm ................................................................................................................................... 9
2 Zoeklijst

................................................................................................................................... 10

3 Detailscherm................................................................................................................................... 11
4 Sneltoetsen ................................................................................................................................... 12

Part III Van start

15

Part IV Bestand menu

17

1 Backup

................................................................................................................................... 18

2 Communicatie
................................................................................................................................... 19
3 Printsetup

................................................................................................................................... 20

4 Reorganiseren
................................................................................................................................... 21

22

Part V Gegevensbeheer menu

1 Accommodaties
................................................................................................................................... 23
2 Beoordelingen
................................................................................................................................... 24
3 Beoordelingen
...................................................................................................................................
wedstrijden
25
4 Controle

................................................................................................................................... 26

5 Leden algemeen
................................................................................................................................... 27
6 Leden financieel
................................................................................................................................... 28
7 Leden official................................................................................................................................... 29
8 Leden official...................................................................................................................................
vervolg
30
9 Organisatie vervolg
................................................................................................................................... 31
10 Organisaties................................................................................................................................... 32
11 Planning

................................................................................................................................... 33

12 Poules

................................................................................................................................... 34

13 Poules officialgegevens
................................................................................................................................... 35
14 Poules planningsgegevens
................................................................................................................................... 36
15 Poules planningsgegevens
...................................................................................................................................
vervolg
37
16 Rekeningcourant
................................................................................................................................... 38
17 Teams

................................................................................................................................... 39

18 Teams indeling
................................................................................................................................... 40
ISS

19 Teams uit/thuis
...................................................................................................................................
controle
41
20 Wedstrijden ................................................................................................................................... 42
© <2005> ... Wisseq Wowiie

2

21 Wedstrijden ...................................................................................................................................
Rekeningcourant
43

Part VI Leden speler

44

1 Leden speler...................................................................................................................................
speelgerechtigheids controle
45
2 Leden speler...................................................................................................................................
teaminformatie
46

Part VII Tabelbeheer menu

47

1 Accommodatie
...................................................................................................................................
indeling
48
2 Accommodaties
................................................................................................................................... 49
3 Basis Wedstrijd
...................................................................................................................................
Schema's
50
4 Code verklaringen
................................................................................................................................... 51
5 Kalender data
................................................................................................................................... 52
6 Kenmerk groepen
................................................................................................................................... 53
7 Official sorteringscriteria
................................................................................................................................... 54
8 Rekening courant
................................................................................................................................... 55
9 Belijning

................................................................................................................................... 56

Part VIII Official menu

57

1 Indelen Officials
................................................................................................................................... 58

Part IX Uitslagen menu

59

1 Overzichten ................................................................................................................................... 60
2 Wijzigen invoer
................................................................................................................................... 61

Part X Overzichten menu

62

1 Overzicht uitslagen
...................................................................................................................................
standen
63
2 Overzicht officials
................................................................................................................................... 64
3 Overzicht spelers
................................................................................................................................... 66
4 Overzicht beoordelingen
................................................................................................................................... 68
5 Overzicht leden
...................................................................................................................................
op kenmerk
70
6 Overzicht leden
................................................................................................................................... 71
7 Overzicht rekeningcourant
................................................................................................................................... 73
8 Overzicht wedstrijden
................................................................................................................................... 75

76

2
© <2005> ... Wisseq Wowiie

3

1

Basisfunctionaliteit

Introductie
WisseQ brengt reeds tien jaar het product Informatie Systeem voor Sportorganisaties (
ISS) op de markt. Dit wordt momenteel door een tiental organisaties met succes
gebruikt. Om de continuïteit van de service te kunnen garanderen zijn WisseQ en Wowie
in 1997 een samenwerkingsverband aangegaan waarin zij het pakket gezamenlijk op de
markt brengen. Hiermee is de gedegen kennis van WisseQ van de sportwereld gekoppeld
met de Wowie-kennis van gebruikers ondersteuning bij veel eindgebruikers en het
ontwerpen van gebruikersvriendelijke geautomatiseerde interfaces.

e.

ISS
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Introductie Iss
staat voor Informatie Systeem Sportorganisaties.
is een zeer compleet softwarepakket om op efficiënte en eenvoudige manier de
administratieve en de planningsgegevens met betrekking tot uw sportorganisatie te
verwerken.
U kunt in het pakket bijvoorbeeld alle wedstrijden en officials plannen voor de komende
competities. Uitslagen bijhouden, contributies innen, boetes en vergoedingen bijhouden
etc.
ISS is zo ingericht dat u het programma op uw persoonlijke voorkeuren kunt aanpassen.
In dit beknopte overzicht wordt duidelijk gemaakt over welke basisfuncties ISS beschikt.
Dit is slechts een overzicht van het programma, voor gedetailleerde informatie over
bepaalde onderwerpen die besproken worden is het aan te bevelen de helpindex en
aanvullende handleidingen te raadplegen.
ISS
ISS
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Handleiding basisfunctionaliteit
Door te klikken op de verschillende onderdelen in de afbeelding krijgt u verdere uitleg
over de functie van de knop of wordt u doorgestuurd naar dat onderdeel in ISS. Als u
hierna terug wilt keren naar het vorige scherm kunt u in de menubalk op "terug"
klikken.

Note: De afbeeldingen die worden gebruikt kunnen iets afwijken van de versie die u gebruikt.

ISS
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Basis begrippenlijst
In deze begrippenlijst zijn alle veelgebruikte basisbegrippen en elementen van het
programma ISS terug te vinden.
Record
Een record is een geheel van gegevens die bij elkaar behoren, zoals bijvoorbeeld de
persoonlijke gegevens als geboortedatum, naam, adres en geslacht van een lid. Deze
gegevens behoren duidelijk bij elkaar en zijn dus een eenheid. Elke eenheid is een
record.
Selcode
Selcode staat voor selectiecode en is een functie waarmee u gemakkelijk bepaalde
groepen van records terug kan vinden. Selectiecodes heeft u alleen nodig als de 'vaste'
rubrieken (rubrieken zoals zoeknaam) geen uitkomst bieden.
Index
Een index is een volgorde waarin de gegevens weergegeven worden. Er kan gekozen
worden uit verschillende voorgedefinieerde volgordes, zoals op accommodatie, op datum
of alfabetisch. Dit is afhankelijk van in welk scherm u op dat moment bent.
Zoeknaam
Een zoeknaam is een zoekparameter in het zoekscherm. Met de zoeknaam kunt u op
naam naar een bepaald record zoeken. Als er in het zoekscherm bij zoeknaam A ingevuld
is dan worden alleen de leden met de beginletter A als resultaat in de zoeklijst getoond.
Zo kan er specifiek gezocht worden op zoeknaam, naam, adres, postcode, plaats e.d.
Zoekscherm
Met het zoekscherm kunt u bepaalde records selecteren uit alle records door middel van
zoekparameters zoals zoeknaam, adres, accommodatie, datum e.d. Dit biedt de
gelegenheid specifieke records zeer snel en efficiënt te vinden.
Als u direct naar de zoeklijst gaat worden alle gegevens die in ISS aanwezig zijn
weergegeven
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Zoeklijst
Een zoeklijst is een lijst met alle resultaten binnen de opgegeven zoekparameters. Vult u
bij het zoekscherm van bijvoorbeeld Leden niets in dan worden in de lijst alle Leden
weergegeven. Vult u bij de zoeknaam bijvoorbeeld A in dan zullen er in de zoeklijst
alleen leden staan met de beginletter A.

ISS
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2.1

Basisfunctionaliteit

Zoekscherm
Met het zoekscherm kunt u bepaalde records selecteren uit alle records door middel van
zoek-parameters zoals zoeknaam, adres, accommodatie, datum e.d. Dit biedt de
gelegenheid specifieke records zeer snel en efficiënt te vinden.Als u direct naar de
zoeklijst gaat worden alle gegevens die in ISS aanwezig zijn weergegeven.

ISS
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Zoeklijst
Een zoeklijst is een lijst met alle resultaten binnen de opgegeven zoek-parameters. Vult
u bij het zoekscherm 9 van bijvoorbeeld organisaties niets in dan worden in de lijst alle
organisaties weergegeven. Vult u bij de zoeknaam bijvoorbeeld A in dan zullen er in de
zoeklijst alleen organisaties staan met de beginletter A.
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Detailscherm
Detailscherm / Formulier / Tabblad
Het detailscherm in ISS toont specifieke gegevens van een record. Soms staan gegevens
van een record verspreid over een aantal tabbladen, waarvan er steeds één op de
voorgrond te zien is.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm.

ISS
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Sneltoetsen
F1

Met deze sneltoets opent u de Helpindex. Deze sneltoets is te
gebruiken vanuit elk willekeurig scherm in ISS.

CTRL + F1

Met deze toetsencombinatie opent u direct een specifiek gedeelte
van de Helpindex, afhankelijk van waar u zich in ISS begeeft op dat
moment. Zo opent u met deze combinatie vanuit de Zoeklijst
Accommodaties het gedeelte van de Helpindex dat met die zoeklijst
verbonden is. Dit is erg makkelijk aangezien u dan niet zelf hoeft te
zoeken naar het betreffende onderwerp in de helpindex

SHIFT + F1

Met deze toetsencombinatie roept u de aanwijsfunctie van Help op.
Uw cursor (het muispijltje) verandert van een standaard pijltje naar
een pijltje met vraagteken. Hiermee kunt u een willekeurige functie
binnen ISS aanklikken. Alle verwante helponderwerpen met het door
u aangeklikte criterium worden vervolgens in de Helpindex
weergegeven. Net als CTRL + F1 is dit een makkelijkere en
efficiëntere manier om uitleg te zoeken bij een onderwerp. De
combinatie is te gebruiken vanuit een willekeurig scherm in ISS.

ALT + F4

Met deze toetsencombinatie sluit u ISS af. De combinatie is te
gebruiken vanuit willekeurig scherm in ISS.

Esc
(Escape-toets
)

Met deze sneltoets sluit u het actieve scherm (en in het geval van
het Detailscherm gaat u naar het bovenliggende scherm, de
Zoeklijst). De sneltoets is te gebruiken vanuit elk willekeurig scherm
in ISS. In het hoofdscherm heeft de sneltoets geen functie.
Return (Enter-toets)
Met deze sneltoets kunt u snel wisselen tussen Zoekscherm,
Zoeklijst en Detailscherm. Vanuit Zoekscherm gaat u naar Zoeklijst
en van Zoeklijst gaat u naar Detailscherm. De sneltoets is te
gebruiken vanuit het Zoekscherm, de Zoeklijst en het Detailscherm.
Op diverse andere schermen kiest deze sneltoets de meest voor de
handliggende actie/knop.

ALT + Z

Met deze toetsencombinatie opent u het Zoekscherm. De combinatie
is te gebruiken vanuit de Zoeklijst en het Detailscherm

ALT + L

Met deze toetsencombinatie opent u de Zoeklijst. De combinatie is
te gebruiken vanuit het Zoekscherm en het Detailscherm.

ALT + F

Met deze toetsencombinatie opent u het Detailscherm/Formulier. De
combinatie is te gebruiken vanuit de Zoeklijst.

ALT + A

Met deze toetsencombinatie opent u het Actie-menu (zie figuur 1.8)
(De mogelijkheden hiervan zijn afhankelijk van uw ISS-pakket). De
combinatie is te gebruiken vanuit de Zoeklijst en het Detailscherm.
U kunt daarna direct de gewenste optie kiezen, door de 1e letter
hiervan in te toetsen.

ALT + D

Met deze toetsencombinatie open u het Doorsteek-menu (zie figuur
1.8) (De mogelijkheden hiervan zijn afhankelijk van uw
ISS-pakket). De combinatie is te gebruiken vanuit de Zoeklijst en
het Detailscherm.

ALT + O

Met deze toetsencombinatie opent u het Overzicht-menu (zie figuur
1.8) (De mogelijkheden hiervan zijn afhankelijk van uw
ISS-pakket). De combinatie is te gebruiken vanuit de Zoeklijst en
het Detailscherm, als er een overzicht aanwezig is.
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ALT + S

Met deze toetsencombinatie opent u het Selcode-menu, waarmee u
een selcode(s) kunt toevoegen of verwijderen. Druk direct op één
bepaalde selcode om deze aan of uit te zetten. De combinatie is te
gebruiken vanuit de Zoeklijst en het Detailscherm.

CTRL +
?(pijltje naar
links), CTRL
+ ?(pijltje
naar rechts)

Met deze toetsencombinaties verandert u van tabblad in de Zoeklijst
en het Detailscherm. De combinaties zijn te gebruiken vanuit de
Zoeklijst en het Detailscherm.

SHIFT +
?(pijltje
omhoog),
SHIFT +
?(pijltje
omlaag)

Met deze toetsencombinaties verandert u van record (een record
verder of een record terug). De combinaties zijn te gebruiken in de
Zoeklijst en het Detailscherm, hoewel in de Zoeklijst ook zonder
SHIFT verder en terug in de records gebladerd kan worden. (Deze
functie is eigenlijk bedoeld voor in het Detailscherm)

CTRL + Home

Met deze toetsencombinatie gaat u naar het eerste record in de lijst.
De combinatie is te gebruiken vanuit de Zoeklijst en het
Detailscherm.

CTRL + End

Met deze toetsencombinatie gaat u naar het laatste record in de
lijst. De combinatie is te gebruiken vanuit de Zoeklijst en het
Detailscherm.

F2

Met deze sneltoets kunt u een record toevoegen (indien
geautoriseerd). De sneltoets is te gebruiken vanuit de Zoeklijst
indien de knop 'Toevoegen' rechts onderaan dit scherm beschikbaar
is.

F4

Met deze sneltoets kunt u één bestaand record verwijderen (indien
geautoriseerd). De sneltoets is te gebruiken vanuit de Zoeklijst en
het Detailscherm.

ALT + W

Met deze toetsencombinatie activeert en deactiveert u de
wijzigingsstand van het Detailscherm, waarmee u een bestaand
record kunt wijzigen.

CTRL + X

Met deze toetsencombinatie knipt u een stuk(je) tekst (net als in
bijvoorbeeld Word). U pakt met deze sneltoetscombinatie een
stuk(je) tekst van zijn plaats om het te verwijderen of om het met
CTRL + V weer ergens anders te plaatsen. De combinatie is te
gebruiken vanuit willekeurig scherm met te wijzigen tekstgedeeltes
(bijvoorbeeld het Detailscherm)

CTRL + C

Met deze toetsencombinatie kopieert u een stuk(je) tekst (net als in
bijvoorbeeld Word). U kopieert met deze sneltoetscombinatie een
stuk(je) tekst om het met CTRL + V weer ergens anders te plaatsen.
De combinatie is te gebruiken vanuit willekeurig scherm met te
wijzigen tekstgedeeltes (bijvoorbeeld het Detailscherm)

CTRL + V

Met deze toetsencombinatie plakt u een stukje tekst dat u voorheen
met CTRL + X of CTRL + C heeft geknipt/gekopieerd. De combinatie
is te gebruiken vanuit willekeurig scherm met te wijzigen
tekstgedeeltes (bijvoorbeeld het Detailscherm)

ISS
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Basisfunctionaliteit

Van start
Nadat u ISS heeft opgestart komt u in het volgende scherm terecht.
Hier staat in het kort beschreven welke onderdelen in het openingsscherm terug zijn te
vinden.

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel van het menu

ISS
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Bestand menu
Dit hoofdstuk legt in het kort de verschillende onderdelen van het menu bestand uit

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel in het menu.

ISS
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Backup
Hier worden kort de onderdelen van het menu backup uitgelegd.
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Communicatie
In dit scherm ziet u de verschillende onderdelen van het menu communicatie.

ISS
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Printsetup
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Reorganiseren

ISS
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Gegevensbeheer menu
Dit hoofdstuk legt in het kort de verschillende onderdelen van gegevensbeheer uit.

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel van het menu.
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Accommodaties
Een accommodatie is een speciaal voor sport te gebruiken faciliteit en de meeste
verenigingen hebben hun eigen vaste accommodatie waar zij thuiswedstrijden kunnen
spelen. In het menu Accommodaties staan alle accommodaties van de betreffende regio.
De beschikbaarheid van de accommodaties is hier terug te vinden en kan indien nodig
worden gewijzigd.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm.

ISS
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Beoordelingen
Een beoordeling is een verslag van een van de participerende teams of een
onafhankelijke rapporteur in een wedstrijd over de official(s) van die wedstrijd. In het
menu kunnen nieuwe beoordelingen worden toegevoegd en staan alle beoordelingen van
de betreffende regio. Ook kan er in dit menu gedetailleerde informatie over
beoordelingen worden opgevraagd zoals de methode van beoordelen. Indien nodig kan
de informatie worden gewijzigd.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm.

© <2005> ... Wisseq Wowiie

25

5.3

Basisfunctionaliteit

Beoordelingen wedstrijden
In dit scherm kunt u de beoordeling van een official op een bepaalde wedstrijd bekijken
c.q wijzigen
om een beoordeling toe te voegen gaat u naar het menu

beoordelingen

Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm.

ISS
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Controle
Nadat een wedstrijd gespeeld is kan gecontroleerd worden of alle spelers gerechtigd
waren om in de teams mee te spelen.
Eventuele vergrijpen worden doorberekend in de rekening-courant.

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel in het scherm.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm.
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Leden algemeen
Een lid is een persoon die verbonden is met een groep, in ISS meestal een vereniging. In
het menu Leden kunt u alle leden van de regio terugvinden. Officials en spelers vallen
ook onder leden. In dit menu kunt u de volgende attributen van elk geregistreerd lid
bekijken: naam, geslacht, geboortedatum, adres, uniek registratienummer e.d.
U kunt een lid op naam etc opzoeken. Ook is het mogelijk een groep leden op te zoeken
b.v. per team of organisatie.
Als u het betreffende lid heeft geselecteerd komt u in een van de volgende detail
schermen terecht
Leden Financieel

leden Official

Leden Official vervolg

Leden speler

Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm of u wordt
door gestuurd naar dat onderdeel in ISS

ISS
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Leden financieel
Op de tab financieel staan de financiële gegevens zoals contributie van het betreffende
lid vermeld. Deze gegevens zijn hier te wijzigen.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm of u wordt
door gestuurd naar dat onderdeel in ISS
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Leden official
Op dit scherm kunt u de officialgegevens van een lid raadplegen of wijzigen (de
niet-grijze velden op het scherm).
Deze gegevens hebben vooral betrekking op de inzetbaarheid van de official
(scheidsrechter). Het programma houdt bij het indelen van de officials op een wedstrijd
MENU OFFICIAL

rekening met de wensen van de official zie
. Als de official ook speler of
coach is van een team , dan zal hij/zij nooit als official tijdens de wedstrijden van dat
team bij een andere wedstrijd worden ingedeeld. Vooral de gegevens bij "Beperken tot"
zijn hiervoor erg belangrijk. Hierbij kunt u invullen of de official maar een bepaald aantal
wedstrijden per maand wil fluiten of dat deze andere voorwaarden heeft waar rekening
mee moet worden gehouden.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm of u wordt
door gestuurd naar dat onderdeel in ISS
.

ISS

© <2005> ... Wisseq Wowiie

Gegevensbeheer menu

5.8

30

Leden official vervolg
Op het detailscherm official vervolg staan aanvullende gegevens over deze official zoals
b.v. de data waarop de official vrij is.
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS
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Organisatie vervolg
Hier zijn aanvullende gegevens zoals de thuisaccommodatie van een organisatie te
bekijken. Een aantal onderdelen zijn te wijzigen.

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel van het scherm.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS

ISS
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Organisaties
Een organisatie is een overkoepelend orgaan van een aantal onderliggende lagen, zoals
een bond/regio/rayon/kern/afdeling/district/vereniging. In het menu Organisaties is de
volgende informatie met betrekking tot organisaties terug te vinden: Naam en naamcode
van organisaties, contactpersonen in de organisaties, registratienummer, standaard
accommodaties, bank/giro nummer en eventuele verboden dagen (niet op zondag e.d.)

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel in het scherm.
De rood omlijnde tekstboxen zijn niet doorklikbaar.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS.

© <2005> ... Wisseq Wowiie

33

5.11

Basisfunctionaliteit

Planning
In dit detailscherm staan alle planningsgegevens van een wedstrijd.
Een aantal gegevens kunt u wijzigen. In dit scherm kunt u ook een uitslag toevoegen
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS

.

ISS
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Poules
Een poule is een groep waarin een aantal teams geplaatst kunnen zijn. Tussen de teams
in een poule wordt een competitie gespeeld. In het menu Poules kunnen nieuwe poules
worden toegevoegd en staan alle poules van de betreffende regio. Ook kan er in dit menu
gedetailleerde informatie over poules opgevraagd worden en indien nodig gewijzigd
worden.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS
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Basisfunctionaliteit

Poules officialgegevens
In het detailscherm poules officialgegevens kunt u de gegevens bekijken of wijzigen
waaraan een official moet voldoen om in deze poule de wedstrijden te leiden.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS.
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Poules planningsgegevens
Detailscherm poules planningsgegevens. Op dit scherm kunt u de planningsgegevens van
een poule raadplegen of wijzigen (de niet-grijze velden op het scherm).
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS.
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Basisfunctionaliteit

Poules planningsgegevens vervolg
In dit detailscherm staan aanvullende gegevens betreffende de planningsgegevens
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS
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Rekeningcourant
Een rekeningcourant is een financiële vereffening van bijvoorbeeld een overtreding
tijdens een wedstrijd of van een optreden van een official tijdens een wedstrijd. In het
menu Rekening-courant kunnen nieuwe rekeningen-courant worden toegevoegd en staan
alle rekeningencourant van de betreffende regio. Ook kan er in dit menu gedetailleerde
informatie over rekeningencourant worden opgevraagd, zoals oorzaak van de
rekening-courant. Indien nodig kan de informatie worden gewijzigd.
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS.
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Basisfunctionaliteit

Teams
Een team is een groep leden die samen in competitieverband tegen andere teams spelen.
In het menu Teams kunt u de volgende attributen van teams bekijken: Teamidentificatie
(organisatie, categorie en volgnummer), planningsvoorkeur, (begin)stand in de poule. De
teams zijn ingedeeld per poule met eventuele bijzondere status. Een belangrijk aspect is
dat één team bij meerdere competities ingedeeld kan worden, bijvoorbeeld bij deelname
aan een toernooi buiten reguliere competitie.
Op dit scherm kunt u de gegevens van een team raadplegen of wijzigen (de niet-grijze
velden op het scherm).
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS.
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Teams indeling
In dit scherm staan aanvullende gegevens, zoals voorkeursdag etc, met betrekking tot
het team
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS
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Basisfunctionaliteit

Teams uit/thuis controle
Hier vult u aan de hand van het wedstrijdformulier de spelers in die aan deze wedstrijd
hebben meegedaan.
U kunt spelers zoeken op lidnummer of via het zoekscherm. Als u de speler heeft
gevonden zet u de speler met behulp van de
overzetknop over naar de linker listbox.
Als de speler niet gerechtigd was om te spelen krijgt u een melding. Het vergrijp wordt
automatisch bij de rekening courant opgenomen.

ISS
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Wedstrijden
Een wedstrijd is een competitief treffen tussen twee teams (uit dezelfde poule). In het
menu Wedstrijden kunnen nieuwe wedstrijden worden toegevoegd en staan alle
wedstrijden van de betreffende regio. Ook kan er in dit menu gedetailleerde informatie
zoals setstanden en aanwezige official(s) worden opgevraagd en indien nodig worden
gewijzigd. De volgende attributen worden over een wedstrijd vastgelegd: Team thuis,
team uit, tijd en duur, accommodatie, datum, veld en veldsoort, official(s) en uitslag
(met bijbehorende setstanden).
planning

controle

rekeningcourant
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5.21

Basisfunctionaliteit

Wedstrijden Rekeningcourant
In dit detailscherm kunt u alle financiële gevolgen van een wedstrijd bekijken c.q.
wijzigen.
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS
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© <2005> ... Wisseq Wowiie

Leden speler

6

44

Leden speler
Een lid kan ook een speler zijn Als men op de tab speler klikt zullen de spelergegevens
van het betreffende lid worden weer gegeven.
Indien een lid geen speler is zal het programma vragen of u het lid als speler wilt
toevoegen.

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel in het scherm.
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS
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6.1

Basisfunctionaliteit

Leden speler speelgerechtigheids controle
In dit scherm staan de wedstrijden waaraan deze speler heeft deelgenomen.
Door te dubbelklikken in de listbox krijgt u het volgende scherm te zien.
In de eerste kolom staat de code voor het team waarin de speler in heeft meegedaan.
S= standaard team
I = invalbeurt bij een ander team ( het cijfer geeft aan hoe vaak de speler deze maand
bij het team is ingevallen.
X= speler is niet gerechtigd om in dit team te spelen.
Doordat de speler in dit voorbeeld te vaak heeft ingevallen bij een team wordt hij
automatisch overgeplaatst naar dat team.

ISS
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Leden speler teaminformatie
Hier kunt u opgeven in welk standaard team een speler is ingedeeld.
Er zijn twee opgaven mogelijk.
1) De basis verenigingsopgave (rechterlistbox in detailscherm speler) dit is het team dat
de vereniging opgeeft als zijnde het standaard team.

2) Het basis team (linkerlistbox in detailscherm speler) dit is het definitieve team waarin
de speler inspeelt of het team waarvoor de speler dispensatie is verleend.

Deze gegevens zijn nodig om bij de spelers controle te controleren of een speler
gerechtigd was/ is om in een bepaalde wedstrijd mee te doen.
Als er geen team is ingevuld wordt het laagste team uit zijn categorie toegevoegd.
Zie ook gegevensbeheer wedstrijden controle 26 .
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7

Basisfunctionaliteit

Tabelbeheer menu
Dit hoofdstuk legt in het kort de verschillende onderdelen van tabelbeheer uit.
Klik op de tekstbox voor meer informatie.

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel in het scherm.

ISS
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Accommodatie indeling
Een accommodatie indeling is een manier van indelen van belijningen in een
accommodatie. In het menu accommodatie indeling zijn alle manieren van gebruik van
belijningen terug te vinden en eventueel aan te passen.
In dit scherm staan de eigenschappen van een accommodatie beschreven. De niet grijze
velden zijn te wijzigen
Voor meer informatie over de veld eigenschappen zie het hoofdstuk
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.
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7.2

Basisfunctionaliteit

Accommodaties
In het menu Accommodaties onder Tabelbeheer kunnen nieuwe accommodaties worden
toegevoegd of gegevens van bestaande accommodaties gewijzigd worden.
In dit scherm ziet u de n.a.w. gegevens en de veldeigenschappen van een
accommodatie.
De niet grijze velden zijn te wijzigen.
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS
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Basis Wedstrijd Schema's
Basis wedstrijd schema's zijn schema's waarin een competitie van x aantal teams
ingeroosterd staat. In het menu Basis Wedstrijd Schema's kunt u bestaande schema's
bekijken of wijzigen en eventueel nieuwe schema's toevoegen. Dit varieert bijvoorbeeld
van competities van 6 tot 12 teams.

© <2005> ... Wisseq Wowiie

51

7.4

Basisfunctionaliteit

Code verklaringen
Alle codes binnen ISS worden in het menu Code-verklaringen uitgelegd. Alle codes – van
spelersoort tot veldsoort – staan erin.
Op dit scherm kunt u de gegevens van een codeverklaring raadplegen of wijzigen (de
niet-grijze velden op het scherm).
Note: Door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu met een korte beschrijving van dat onderdeel op het scherm.
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Kalender data
Een kalender datum is een geplande gebeurtenis op een bepaalde dag. In het menu
Kalender Data kunt u vaste data voor bijvoorbeeld bekerwedstrijden zien, toevoegen,
wijzigen of verwijderen. Alle belangrijke kalender data staan in dit menu.
In dit scherm zijn de data gedefinieerd waarop er wedstrijden worden gespeeld.
In het voorbeeld is dit een wedstrijd voor de nationale beker. Deze gegevens zijn van
belang voor de wedstrijd planning.
(De niet grijze onderdelen zijn te wijzigen).
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Basisfunctionaliteit

Kenmerk groepen
In het detailscherm kenmerkgroepen kunt u de kenmerken binnen een groep
(hoofdkenmerk) bekijken c.q. specificeren.
Dit is van belang als u in uw overzichten een bepaalde afdruk volgorde wilt aanhouden
b.v. als u in uw overzichten het bestuur bovenaan wilt hebben.
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS

ISS
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Official sorteringscriteria
Aan de hand van de in ISS geformuleerde waarde wordt in ISS bepaald welke zwaarte er
aan een sorteringscriterium wordt toegewezen.
Hoe hoger de waarde hoe meer rekening er in de officialplanning wordt gehouden met
het inplannen.
Een voorbeeld.
Als een official een vrije dag heeft zal de waarde hoger zijn dan dat een official aangeeft
dat hij in een bepaalde accommodatie niet wil fluiten.
Aangeraden wordt om de standaard ingevoerde waarden niet aan te passen.
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7.8

Basisfunctionaliteit

Rekening courant
Bij elke financiële transactie (rekeningcourant) moet er een definitie of omschrijving
gekozen worden om op die manier de betreffende transactie te herkennen. De definities
of omschrijvingen waaruit gekozen kan worden staan in het menu Rekening-courant
omschrijving. U kunt in dit menu deze codes met bijbehorende standaardbedragen
vastleggen.

ISS
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Belijning
Om de accommodatie op een zo efficiënt mogelijke manier te gebruiken zullen de
gegevens over de verschillende belijningen van de te gebruiken accommodaties moeten
worden gedefinieerd.

Deze accommodatie bevat in totaal acht verschillende speelvelden (belijningen). Deze
belijningen zijn allemaal geschikt om 'M' mini of 'S' Small wedstrijden op te spelen. De
belijningen met de nummers 5, 6, 7 en 8 hebben te weinig vrije ruimte om ook te
kunnen gebruiken als 'N' normaal veld. De belijningen 2, 3 en 4 zijn geschikt als 'N'
normal-court. belijning nummer 2 beschikt ook over voldoende vrije ruimte om als "H"
half-court te worden gebruikt. De belijning met nummer 1 voldoet aan de eisen van een
"C" centre-court.
zie ook accommodatie indeling 48
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Basisfunctionaliteit

Official menu
Dit hoofdstuk legt in het kort het menu official uit.

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel in het scherm.
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS

ISS
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Indelen Officials
Nadat u het menu indelen officials heeft geopend moet u eerst een wedstrijdselectie
maken.
U kunt dit doen door te selecteren op poule, accommodatie, thuisorganisatie of een
bepaalde periode te selecteren.
Combinaties zijn ook toegestaan.
Nadat u de selectie heeft gemaakt klikt u OK. ISS zoekt alle wedstrijden waar een official
op gepland is of moet worden gepland, vervolgens komt u in het Official planningscherm.
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9

Basisfunctionaliteit

Uitslagen menu
Dit hoofdstuk legt in het kort het menu uitslagen uit

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel in het scherm.
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS

ISS
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Overzichten
U kunt door het rolmenu te openen verschillende overzichten generen die betrekking
hebben op uitslagen en standen
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9.2

Basisfunctionaliteit

Wijzigen invoer
Dit menu is bedoeld voor het invoeren en wijzigen van uitslagen.

ISS
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Overzichten menu
Dit hoofdstuk legt in het kort het menu overzichten uit

Door in de tekstboxen te klikken gaat u door naar dat onderdeel in het scherm.
Note: door te klikken in het scherm op een aantal algemene symbolen of termen zoals b.v. zoeknaam
verschijnt er een pop-up menu of wordt u door gestuurd naar dat onderdeel van ISS
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10.1

Basisfunctionaliteit

Overzicht uitslagen standen
In dit menu kunt u overzichten genereren met betrekking tot uitslagen en standen. Maak
eerst een selectie en kies vervolgens het overzicht dat u wenst te maken.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm waar u kunt bepalen wat u met het overzicht
wilt doen.
U kunt het overzicht exporteren naar Word, Afdrukken naar uw printer etc.

ISS
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Overzicht officials
In dit menu kunt u overzichten genereren met betrekking tot officials. Maak eerst een
selectie en kies vervolgens het overzicht dat u wenst te maken.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm waar u kunt bepalen wat u met het overzicht
wilt doen.
U kunt het overzicht exporteren naar Word, Afdrukken naar uw printer etc.
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ISS
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Overzicht spelers
In dit menu kunt u overzichten genereren met betrekking tot spelers. Maak eerst een
selectie en kies vervolgens het overzicht dat u wenst te maken.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm waar u kunt bepalen wat u met het overzicht
wilt doen.
U kunt het overzicht exporteren naar Word, Afdrukken naar uw printer etc.
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ISS
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Overzicht beoordelingen
In dit menu kunt u overzichten generen met betrekking tot beoordelingen. U kunt
selecties maken op organisatie, poule, aanwijsgroep, beoordelingsmethode enz.
Maak eerst een selectie en kies vervolgens het overzicht dat u wenst te maken.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm waar u kunt bepalen wat u met het overzicht
wilt doen.
U kunt het overzicht exporteren naar Word, Afdrukken naar uw printer etc.
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ISS
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Overzicht leden op kenmerk
Hier kunt u verschillende overzichten maken met betrekking tot leden met een bepaald
kenmerk.
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Basisfunctionaliteit

Overzicht leden
In dit menu kunt u overzichten genereren met betrekking tot leden.
Maak eerst een selectie en kies vervolgens het overzicht dat u wenst te maken.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm waar u kunt bepalen wat u met het overzicht
wilt doen.
U kunt het overzicht exporteren naar Word, Afdrukken naar uw printer etc.
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10.7

Basisfunctionaliteit

Overzicht rekeningcourant
In dit menu kunt u overzichten genereren met betrekking tot rekeningcourant. Maak
eerst een selectie en kies vervolgens het overzicht dat u wenst te maken.

Vervolgens krijgt u het volgende scherm waar u kunt bepalen wat u met het overzicht
wilt doen.
U kunt het overzicht exporteren naar Word, Afdrukken naar uw printer etc.

ISS
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10.8

Basisfunctionaliteit

Overzicht wedstrijden
In dit menu kunt u overzichten genereren met betrekking tot wedstrijden. Maak eerst
een selectie en kies vervolgens het overzicht dat u wenst te maken.

ISS
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Met deze sneltoets kunt u snel wisselen tussen
Zoekscherm
de Zoeklijst en het Detailscherm. Op diverse
andere schermen kiest deze sneltoets de meest
voor de handliggende actie/knop. 12
Met deze sneltoets opent u de Helpindex. Deze
sneltoets is te gebruiken vanuit elk willekeurig
scherm in ISS. 12
Met deze sneltoets sluit u het actieve scherm (en in
het geval van het Detailscherm gaat u naar het
bovenliggende scherm
de Zoeklijst). De sneltoets is te gebruiken vanuit
elk willekeurig scherm in ISS. In het hoofdscherm
heeft de sneltoets geen functie. 12
Met deze toetsencombinatie opent u de Zoeklijst. De
combinatie is te gebruiken vanuit het Zoekscherm en
het Detailscherm. 12
Met deze toetsencombinatie opent u direct een
specifiek gedeelte van de Helpindex
afhankelijk van waar u zich in ISS begeeft op dat
moment. Zo opent u met deze combinatie vanuit
de Zoeklijst Accommodaties het gedeelte van de
Helpindex dat met die zoeklijst verbonden is. Dit
is erg makkelijk aangezien u dan niet zelf hoeft te
zoeken naar het betreffende onderwerp in de
helpindex. 12
Met deze toetsencombinatie opent u het Actie-menu
(zie figuur 1.8) (De mogelijkheden hiervan zijn
afhankelijk van uw ISS-pakket). De combinatie is te
gebruiken vanuit de Zoeklijst en het Detailscherm. U
kunt daarna direct de gewenste optie kiezen
door de 1e letter hiervan in te toetsen. 12
Met deze toetsencombinatie opent u het
Detailscherm/Formulier. De combinatie is te
gebruiken vanuit de Zoeklijst. 12
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Met deze toetsencombinatie opent u het
Zoekscherm. De combinatie is te gebruiken vanuit de
Zoeklijst en het Detailscherm. 12
Met deze toetsencombinatie roept u de
aanwijsfunctie van Help op. Uw cursor (het
muispijltje) verandert van een standaard pijltje naar
een pijltje met vraagteken. Hiermee kunt u een
willekeurige functie binnen ISS aanklikken. Alle
verwante helponderwerpen met het door u
aangeklikte criterium worden vervolgens in de
Helpindex weergegeven. Net als CTRL + F1 is dit
een makkelijkere en efficiëntere manier om uitleg te
zoeken bij een onderwerp. De combinatie is te
gebruiken vanuit een willekeurig scherm in ISS. 12
Met deze toetsencombinatie sluit u ISS af. De
combinatie is te gebruiken vanuit willekeurig scherm
in ISS. 12
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