Nya EMP – en användarguide

Svenska Handbollförbundet har utvecklat ett nytt system för hantering av spelare till elektroniskt
matchprotokoll (EMP). Numera kopplas spelarna till EMP direkt i tävlingsdatabasen TA.
I denna guide förutsätter vi att föreningen har en förkunskap om hur TA fungerar. De olika
moment för att koppla spelare till EMP-listan för ett lag ska förhoppningsvis vara enkla att förstå,
men om något känns oklart så tveka inte att höra av er till oss.
Moment 1: skapa lagansvarig
Föreningen ska logga in i TA och skapa lagansvariga för de lag där EMP används. När en
lagansvarig har skapats så får den en egen inloggning i TA.
•
•
•
•
•

•
•

Logga in
Gå till fliken Föreningen
Klicka på knappen Lagansvarig
Klicka på knappen Lägg till Post
Registrera den person som ska vara Lagansvarig.
o Förnamn
o Efternamn
o E-post
Klicka på Spara
Personen får nu ett e-post med inloggningsuppgifter.

Proceduren kan nu upprepas om flera Lagansvariga ska skapas
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Moment 2: koppla lagansvarig till lag
Föreningen ska nu koppla den lagansvariga till det lag som den ska administrera.
•
•
•

Logga in
Gå till fliken Lag
Klicka på knappen Lag

•

Om lagansvarig ska läggas till/ändras i befintligt lag:
o Gå till kolumnen Lagansvarig på den rad som gäller för det laget
o Välj lagansvarig i listan som finns där
Om ett nytt lag ska skapas för en säsong så läggs lagansvarig till samtidigt som det skapas.
o Klicka på knappen Lägg till.
o En ny rad skapas i listan.
o Lagets uppgifter fylls i.
o Under kolumnen Lagansvarig finns de registrerade lagansvariga att välja bland.
Glöm inte att klicka på knappen Spara ändringar

•

•
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Moment 3A: lagansvarig kopplar spelare till laget
Den lagansvarige får ett e-post med inloggningsuppgifter till TA. När denne loggar in kan den koppla
kommer den åt en begränsad vy i TA. Den lagansvarige kan lägga till spelare till det/de lag som den
är lagansvarig för.
•
•
•
•

Logga in
Gå till fliken Lag
Klicka på knappen Lag
Klicka på den lilla pilen till vänster om det lag som ska administreras

•

En spelare/ledaremeny faller ut
Klicka på knappen
Lägg till
Föreningens aktiva
spelare och ledare
kan nu väljas i listan.
För spelare: ange
tröjnummer och
position.
För ledare: ange
ledarbokstav (A, B, C
eller D) samt
positionen ledare.
Glöm inte att klicka på knappen Spara ändringar.
När EMP-listan är klar kan den skrivas ut och tas med till match och användas som underlag
för sena ändringar.

•
•
•
•

•
•

Moment 3B: föreningen kopplar spelare till laget
Också föreningen kan koppla spelare till laget genom sin inloggning. Alla moment är likadana. Den
enda skillnaden är att föreningen i sin inloggade vy har fler andra menyflikar, men dessa är inte
relevanta för EMP-handhavandet.
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EMP från TA till match
EMP-kopplingarna i TA-systemet kan ändras och uppdateras när som helst under säsong.
Informationen i TA om spelarnas koppling till lag synkroniseras dagligen till EMP-systemet och
spelarnas och ledarnas namn syns i DigiMatch (som är det program matchsekretariatet använder för
att föra matchprotokoll).
Felsökning
Det kan hända att spelare inte hittas av den förening som loggat in. Möjliga anledningar:
•
•

•
•

Spelaren tillhör en samarbetsförening. Detta går inte att undvika då man som spelare bara
kan tillhöra en klubb. Tillsvidare gäller att dessa spelare läggs till på spelarlistan som inför
match lämnas till sekretariatet.
Spelaren gjorde en övergång till klubben före 15 års ålder och ligger fortfarande registrerad
på moderklubben. Föreningar som stöter på detta ska kontakta sitt distriktsförbund för att
frågan ska redas ut och en omregistrering kunna göras. Upptäcks det tätt inpå match och en
godkänd ungdomsövergång (tävlingsbestämmelserna § 8:3) har skett så läggs spelaren till
på spelarlistan som inför match lämnas till sekretariatet..
Spelaren har gjort en övergång som ännu inte är godkänd. Spelaren är då inte spelklar.
Spelaren är inte registrerad som aktiv i IdrottOnline. Markera spelaren som aktiv i IOL.

Om ni är osäkra kring statusen på en spelare kan ni höra av er till Svenska Handbollförbundet för att
få hjälp och vägledning.
Det kan hända att ledare inte finns med i listan. Möjliga anledningar:
•
•
•

Ledaren är inte registrerad som aktiv i IdrottOnline. Gå in i IdrottOnline och markera ledaren
som aktiv.
Ledaren kan vara spelare i annan förening. Ledaren läggs till manuellt på spelarlistan som
inför match lämnas till sekretariatet..
Ledaren kan ha varit ledare i annan förening. Ledaren läggs till manuellt på spelarlistan som
inför match lämnas till sekretariatet.
o Om föreningstillhörighet ska bytas så anmäl detta till distriktsförbundet eller till
info@handboll.rf.se. Observera att detta endast kan göra om ledaren endast är ledare i
den andra föreningen. Är ledaren också spelare så kan omregistrering inte genomföras.

Kontaktuppgifter
Om ni är osäkra kring detta handhavande eller om något enskilt moment så kan ni få hjälp och
vägledning från Svenska Handbollförbundet.
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