De hockeyvereniging Hisalis te Lisse maakt gebruik van een ledenadministratie systeem
dat alleen via het internet te raadplegen is. Dit systeem heet “Lisa” en is voor een ieder via
de site www.hchisalis.nl toegankelijk. Deze vrije toegankelijkheid heeft alleen betrekking op
die delen van Lisa die door vereniging zijn vrijgegeven voor publicatie op hun thuispagina.

In dit kader willen wij echter niet de openbare zaken met u doornemen maar juist het geen
alleen toegankelijk is voor de leden. Wat niet betekent dat wij je ervan willen weerhouden
om naar hartenlust op alle knopjes in de menu balk (Home, Clubinfo, Teams, enzovoort) of
op de selecties onder de kolom “H.C. Hisalis” te klikken. Mocht je nog vragen, suggesties
en/of opmerkingen hebben met betrekking tot de thuispagina van H.C. Hisalis dan kan je die
mailen naar webmaster@hisalis.nl
Inloggen via Emma op het alleen voor leden toegankelijke deel van Lisa.
Leden van onze vereniging krijgen allemaal een inlogcode en wachtwoord toegekend, zodat
zij enerzijds bij hun persoonlijk profiel en anderzijds bij de afgeschermde informatie van de
vereniging kunnen komen. Leden in deze context zijn alle spelende leden en de vrijwilligers
die ingevoerd zijn in Lisa.
Als laatste stap binnen de aanmeldingsprocedure krijgt het nieuwe lid door de ledenadministratie zijn of haar inlogcode en wachtwoord toegestuurd. Dus pas als je lid bent en
ingedeeld in een team/groep/commissie worden deze verstrekt.

Inloggen via Emma in het ledeninformatie systeem “Lisa”
Ga via een browser naar de thuispagina van Hisalis. (www.hchisalis.nl)
Links op voorpagina zie je onder kopje “Emma H.C. Hisalis” zie
afbeelding hiernaast, Lid …….. en daaronder ww …………
Vul onder lid je lidnummer en onder ww je wachtwoord en klik op login.

Je komt nu in je persoonlijke pagina, in deze handleiding die van Irene Caspers,
In het grote rechterveld zie
je haar naam, in welk team
zij zit, geboorte datum,
wanneer lid geworden, van
wie zij training krijgt,
wanneer de volgende
wedstrijden zijn enzovoort.
In de linker kolom staan de
modules onder Emma/ Lisa
die voor leden toegankelijk
zijn. In dit schrijven zullen
wij verder uitdiepen
Instellingen , Profiel Bas
en Mats.

Instellingen
In het bovenste gedeelte
van de rechter kolom kan je
instellen
1. Of je je profiel openbaar
wilt maken voor de
andere leden.
2. Of je gelijk een mail wilt
als er een reactie is op
je profiel
3. Je foto standaard
getoond moet worden
onder je profiel
4. Je verjaardag openbaar
mag zijn
5. Locator aan of uit.
Door de locator aan te
zetten kunnen andere
leden zien wie er bij hun
in de buurt woont, dit
aan de hand van de
postcode.

In het onderste gedeelte zien we de gegevens die door de leden zelf zijn aan te passen.
De leden kunnen dus aan passen hun e-mail adressen, hun mobiele telefoonnummer en hun
wachtwoord. Alle andere te veranderen zaken moeten worden doorgegeven aan de
ledenadm@hisalis.nl.
Als je voor de eerste keer inlogt is het handig en verstandig om het standaard wachtwoord
“Welkom” te veranderen in een persoonlijk wachtwoord.

Bas; de barplanningsmodule
Ga in de linker kolom naar Bas en klik hierop

Je bent nu ingelogd in Bas. Je ziet dat dit lid zich nog niet voor een bardienst gepland heeft.

Verder zie je op het scherm dat de komende wedstrijddag, in dit geval 3 november, de
bardienst al bekend is. Heb je jezelf bijvoorbeeld voor 3 november aangemeld dan had je dit
tot 20 oktober nog kunnen veranderen. Met andere woorden; tot 2 weken voor de
wedstrijddag kan je je aanmelding nog ongedaan maken. Hierna alleen in overleg met de
barcommissie, bar@hisalis.nl.

Hoe meld ik mijzelf voor een bardienst aan.
Kies een maand en het onderstaande scherm van in dit geval januari opent zich. Je ziet dat
niemand zich nog aangemeld heeft. Er staat nog bij elke tijd klik hier om je aan te melden.

Je meld je zelf aan door op de tijd te klikken die nog vrij is en waar je voorkeur naar uit gaat.
Ik meld in dit geval Jos Caspers aan voor 12 januari voor de eerste shift.
Je ziet dat zijn naam is
ingevuld achter de datum
en tijd.
Nu zie je in het rood staan
wanneer je je voor de Bardienst hebt aangemeld.

Hoe meld ik mij tot voor 2 weken van de bardienst af
Door omstandigheden, bijvoorbeeld een gebroken been is hij genoodzaakt om zich voor een
andere dag en tijd aan te melden.
Je gaat naar de dag waarvoor je je hebt aangemeld en klikt op (verwijderen) achter je naam.

Het hier onderstaande scherm opent zich en je je kan je weer voor een andere datum
aanmelden. Zie hiervoor de bovenstaande uitleg hoe meld ik mij voor een bardienst.

De vereniging gaat er vanuit dat je je zelf inplant. Doe je dat niet dan plant de barcommissie
je in. In de week voor je dienst krijg je nog een e-mail bericht ter herinnering.
De afspraak is dat alleen de actieve leden binnen de vereniging dardienst draaien. Dus ook
training- en trimleden.
Mats; de materiaalmodule
Ga naar Mats in de linker kolom en klik hierop
Mats is de module binnen Lisa
waarin wordt bij gehouden welke
materialen door wie worden
gebruikt.
Denk hierbij aan keepers, trainers
coaches enzovoort.

Profiel, Wat is een profiel?
Ga naar Profiel in de linker kolom en klik hierop
In je persoonlijke profiel
kan je informatie over
jezelf, foto's en andere
informatie kwijt over jezelf
of over je team; als je je
profiel openbaar maakt (via
Instellingen) kunnen
andere leden (die ingelogd
zijn) op jouw profiel
reageren en eventueel je
contactgegevens zien.
Het plaatsen van een foto
doe je door te klikken op
bladeren en dan te gaan
naar de map waar de foto
staat en deze te selecteren
en te klikken op openen.
In de regel voor bladeren
zie je nu tekst staan bijv:
c:\gebruikers\Irene\
Door te klikken op Upload
wordt de foto geplaatst
Het verwijderen van de foto
doe je door op te foto te
klikken en dan in het menu
wat verschijnt te klikken op
OK.

Hoe maak je je profiel
Ga met de muis naar wijzigen achter “Dit is jouw profiel.”en klik hierop.
Er opent zich een programmaatje waarmee je zelf een profiel kan invoeren en opmaken.
Door met de muis op een van iconen
te gaan staan wordt er een ballontje
getoond met wat de functie van dat
icoon is.
Bijvoorbeeld dit icoon betekent tekst
centreren in het scherm.
Onder lettertype kan je kiezen welk
type je wilt gebruiken en bij grootte
de grote hiervan.
De smiley’s wijzen mijn inziens voor
zich. : + ) achter elkaar is ☺.
Wat je gemaakt hebt wordt pas
bewaard als je op verwerken klikt.

