Lathund
Hammarby Rodds webbaserade roddjournal
Den webbaserade roddjournalen är tillgänglig både från en dator och från en
smartphone/surfplatta. Funktionaliteten är något begränsad om man inte
använder dator. Det är dock möjligt att använda dator-gränssnittet även från
en mobil enhet. Längst ner om du är på mobilen så står det "Byt plattform:
Dator/Mobil". Välj dator.
Adressen till roddjournalen är http://hif.roseddel.dk.
Alla aktiva medlemmar ska ha fått ett ”medlemsnummer” och ett lösenord
utskickat. Alla finns inlagda som användare i systemet. Om du inte har fått
inloggningsuppgifter, mejla till administratören på
roddjournal@hammarbyrodd.se.
Nedan följer ett antal saker man bör komma ihåg vad gäller roddjournalen.
En utförligare användarmanual finns också framtagen, om du behöver mer
information.


Loggar in och ut gör du under ”min profil”



Du kan ändra ditt lösenord under ”min profil”. OBS, välj inte ett
lösenord som är samma eller liknande något som ni redan har till
andra konton. Som systemet är uppbyggt så kan administratörerna se
alla medlemmars personuppgifter, inkl lösenord. Välj något enkelt, det
är bara en roddjournal. Lösenordet får vara max 8 tecken.



Du behöver inte lägga tid på att fylla i din profil, dessa uppgifter är
inte särskilt tydliga för någon annan ändå. Ett tips är dock att fylla i din
favoritbåt och favoritsträcka (om du har sådana), detta förenklar
registreringen senare. Fyll även i din mejladress så att du kan nollställa
lösenordet om du glömmer bort det. Annars kontakta administratören
för att få ett nytt.



Registrering av roddtur görs av en person. Denne registrerar båt,
sträcka, distans och samtliga roddare i båten.



När du registrerar en roddtur, fyll i alla uppgifter (sträcka, båt, roddare
och hur långt du har rott) och tryck på avsluta. Om du trycker på
skapa så blir inte dina kilometrar registrerade, och båten står som
upptagen (detta betyder alltså, enligt systemet, att du är ute på sjön).
Ingen annan kan då registrera en roddtur med båten, eftersom den är
upptagen.
o Om du ändå trycker på skapa, avsluta turen genom att söka upp
din roddtur på startsidan (bland ”roddbåtar på vattnet”) och
tryck på bocken eller pennan.

o Från mobil enhet görs registreringen i två steg: först genom
opret (ofullständig översättning här) och sedan med avsluta.


Du behöver inte vara så noga med start- och sluttid; datumet ska vara
rätt, och en ungefärlig tid.



Om du ror med någon som inte hör till klubben (eller ännu inte är
inlagd i systemet), välj ”Gäst Guest” istället. Det går att välja samma
”person” på flera platser.



Om du har en tom plats i båten, exempelvis om man ror en fyra på tre,
så ska du välja ”Tom Plats” som roddare.



Om du ror i en annan klubbs båt, välj ”Other (rätt båtklass)”. Om du
ror en Hammarbybåt som inte finns i systemet, meddela
administratören.



Om sträckan du har rott inte finns inlagd i systemet, välj ”Other/XX”.



Du kan se klubbens gemensamma statistik genom att välja ”statistik” i
menyraden. Din egen statistik ser du under ”min profil”



Alla medlemmar har behörighet att registrera en roddtur, och se
listorna som finns under menyvalet ”administration”. Man kan
däremot inte ändra något annat än sin egen profil.
o Om du vill ta bort eller i efterhand ändra en roddtur, mejla till
roddjournal@hammarbyrodd.se.
o Anledningen är att systemet är uppbyggt på så sätt att antingen
kan alla med en viss behörighet ta bort allas turer (inkl sin egen),
eller så kan man inte ta bort någon. Då har vi valt att man inte
kan ta bort någon.
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