Handleiding voor het digitaal invoeren van uitslagen
Hoe vul ik een competitie uitslag in? – voor de VCL
Voordat je begint is het heel belangrijk te weten dat ServIT-2 niet benaderbaar is via een Applecomputer. Maak daarom altijd gebruik van een PC die gebruikt maakt van Windows.
Log in op het vernieuwde MijnKNLTB via www.mijnknltb.nl (zie de schermafdruk hieronder).
Indien je al een MijnKNLTB-account hebt, ontvang je automatisch op het bij ons bekende
e-mailadres een nieuw wachtwoord van ons.
Mocht je geen nieuw wachtwoord per e-mail ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te
nemen. Indien je nog geen MijnKNLTB-account hebt, moet je u er een aan te vragen via
www.mijnknltb.nl.
Het volgende scherm verschijnt:

Klik op de ServIT-2 button
Je komt in het volgende scherm:

Kies in het menu (links) voor “Wedstrijdgegevens”
Zorg ervoor dat rechtsboven in de Weergave: “Mijn Actieve Wedstrijdgegevens” staat
De wedstrijden van nog lopende competities, waar jouw vereniging aan deelneemt, worden getoond.

Kies de wedstrijd waarvoor je de uitslag wilt invoeren door hierop te dubbelklikken.
De wedstrijdgegevens van die wedstrijd worden geopend:

Kies in het menu voor “Invoeren uitslagen” en het volgende scherm wordt geopend:

Vul de bondsnummers van de spelers Thuis en Spelers Uit in. Eventueel kan gebruik gemaakt worden
van de zoekfunctie.
Kies vervolgens voor de juist partijstatus en neem de setstanden over van het wedstrijdformulier.
Als een partij niet volledig is gespeeld, vink dan het vakje “Opgave tijdens partij” aan.
Wanneer alles is gevuld kies voor “Opslaan” onder het scherm. De ingevulde gegevens worden
gecontroleerd. Als er geen (fout-)melding komt, wordt ook de kolom “Uitslag” gevul.
Door vervolgens voor “Verwerk” te kiezen wordt de uitslag verzonden.
Kies tenslotte voor “Opslaan en Sluiten” om het scherm te sluiten.
Is een wedstrijd niet begonnen (afgelast) of is een van de ploegen niet komen opdagen, vul dan geen
spelers in, maar kies onderin het scherm voor de Wedstrijdstatus. Vul - indien van toepassing - ook de
inhaaldatum in en kies voor “Verwerk” (de optie “Opslaan” verdwijnt als de wedstrijdstatus wordt
gevuld). Kies tenslotte voor “Opslaan en Sluiten” om het scherm te sluiten.
Als een wedstrijd is gestaakt of afgelast kan deze op een later moment altijd nog worden benaderd om
de definitieve uitslag in te vullen.

