IdrottOnline

Utbildningspaket
Pak
"Medlemsregistret och fullständig
närvarohantering av LOK-stödet"

Pak

et 2

"Hemsidan för hela föreningen
och alla lag/grupper"

et 3

"Digitala SISU - Utbildningsmodulen
för föreningen"

Paketen är ihopsatta av oss
för att passa alla nivåer.
Det finns dock möjlighet till
anpassning, beroende på
förkunskap, föreningens
storlek mm.
Tid: Varje paket består av
2 utbildningskvällar
á 3 timmar.

Pak

www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Info

et 1

Pris: 8000:-

IdrottOnline våren 2012
IdrottOnline Administration, grund

Detta är grundutbildningen för de administrativa delarna i IdrottOnline Klubb. På utbildningen går
vi bland annat igenom medlemsregistret. Utbildningen riktar sig mot dig som kommer hantera
administrativa delar av IdrottOnline (ej Hemsidan).
- IdrottOnline-systemet
- Lägga till ny medlem
- Söka och hantera medlemmar
- Prova-på medlemmar och Kontakter
- Roller

- Grupper
- Rapporter
- Min sida
- LOK-stödsmodulen
- Utbildningsmodulen

Datum: 2012-02-14, 2012-03-22, 2012-04-24

IdrottOnline Administration, förutsättning

För er som redan gått ”IdrottOnline Klubb - Administration - Grund” eller ”IdrottOnline Klubb Medlemsregister - Grund” kommer nu en fortsättningskväll. Utbildningen riktar sig till er somredan
idag använder Medlemsregistret i IdrottOnline och vill lära er mer om funktionerna i verktyget.
- Importera medlemmar
- Roller - lägga upp och hantera
- Grupper - lägga upp och hantera
- Avgifter - lägga upp och hantera

- Administration och statistik
- LOK-stöd med närvarohantering
- Utbildningsmodulen

Datum: 2012-03-13

IdrottOnline Hemsida, grund

Med detta verktyg erbjuds landets idrottsföreningar en modern lösning med hemsida och
administrativa hjälpmedel. Man kan publicera information, lag- och gruppsidor med aktivitetskalendrar, dokument och bilder.
- Mina inloggningsuppgifter
- Genomgång av redigerarläget & verktygslådan
- Skapa, spara och publicera information
- Hantera bilder i Image Vault
Datum: 2012-02-09, 2012-03-05, 2012-04-19

Utbildningens imfattning: 3 timmar
Föreläsare: Tobias Wallerius
Pris: 500 kr/utbildningstillfälle
Frågor: sandra.ohlson@stockholmsidrotten.se
Anmälan: Anmäl dig direkt på vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

- Infoga bild till webbsida
- Infoga länk på webbsida
- Upprätta och välja sidmallar
- Upprätta och visa kalender

