Manual till SAFF:s match- och domardatabas.
Första sidan
Detta är välkomstsidan som ger tillgång till de offentliga funktionerna och inloggingsfunktionen.

Nytt lösenord
Första gången man försöker logga in kommer alla domare behöva få sitt lösenord utskickat genom
att begära ett nytt lösenord. Detta görs genom att klicka på ”Glömt lösenord” på förstasidan.
Fyll i ditt licensnummer i rutan som kommer upp och klicka på knappen under textfältet så skickas ett
lösenord till den e-postadressen som är kopplad till ditt licensnummer. Det är samma e-post som du
angav när du skrev licensprovet.

Domarlistan och lagkontaktlistan
Dessa båda listor visar upp informationen som är lagrad i databasen. Domarna som visas är de som
har en giltig licens.
Uppdatering av lagkontaktuppgifterna görs genom domarutskottet.
Domarna kan uppdatera sina egna uppgifter själva.

Registrera matchrapport
För att registrera en matchrapport måste den domare som ska registrera rapporten först logga in på
sidan. Saknar du lösenord se punkten ”Nytt lösenord” ovan.

När du är inloggad, klicka på ny match och fyll i uppgifterna. De fält som är felaktigt ifyllda kommer få
en röd text bredvid sig och kräver att du rättar till den inmatningen. Vissa fält är obligatoriska, de
kommer också få en rödtext när du klickar på nästa steg.

Registrera regelbrott icke-Superserien
När du klickat på nästa steg i matchregistreringen kommer du till regelbrottsrapporten, välj då Laget
som gjort regelbrotten, regelbrottet och antalet av den sorten. Klicka sedan på knappen nedanför
antalsfältet. Då ska regelbrotten synas i listan under ”bestraffning på xx-laget”.
När du är klar med inmatningen av regelbrotten så klickar du på klarmarkera match. Då blir matchen
synlig på förstasidan och det går inte att lägga till fler regelbrott på den matchen.

Registrera regelbrott Superserien
Ange informationen i formuläret och klicka på lägg till regelbrott.
Regelbrotten listas i en löpande lista under matchresultatet, när du är klar med inmatningen klickar
du på klarmarkera match så kommer matchresultatet publiceras på förstasidan och inga fler
regelbrott kan läggas till.

