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 .1כללי
 .1.1אודות
מסמך זה יסביר את אופן רישום הקבוצות והשחקנים במערכת האיגוד
לכל שאלה/הבהרה יש לפנות למשרדי האיגוד

 .2הכרת המערכת והתחלת עבודה
 .2.1כניסה למערכת
כניסה למערכת האיגודhttp://iva.org.il/vb-crm/ :
הכניסה למערכת מתבצעת תוך הזנת השדות שם משתמש+סיסמא שקיבלתם
מאיגוד הכדורעף:

המידע הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
מיד בכניסתכם ה 1-למערכת תתבקשו לשנות סיסמא .פעלו לפי ההוראות (הסיסמא חייבת
להכיל  8תווים לפחות ,לפחות אות קטנה אחת באנגלית ולפחות סיפרה אחת)
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 .2.2מסך ראשי במערכת

.

במסך זה תוכלו לנווט בין האופציות במערכת.
אם הינך בעל תפקיד במספר אגודות שונות עליך לבחור את האגודה ברצונך לנהל ע"י בחירת הזהות
בריבוע השמאלי.





דף אגודה – דף ראשי עם פרטי האגודה בניהולכם
כרטיס אישי – דרכו ניתן לעדכן פרטים אישיים של המשתמש
הודעות – מערכת ההודעות דרכה ניתם לקבל הודעות ולשלוח הודעות לאיגוד הכדורעף .כולל
חיווי על מספר הודעות בריבוע הימני.
ניהול אגודה – קבוצות ,שחקנים ומשחקים – פירוט בהמשך

 .2.2התנתקות מהמערכת
בסיום העבודה יש להתנתק מהמערכת ע"י לחיצה על הקישור" :התנתק" (נמצא בקצה
השמאלי של הפס העליון או בתחתית המסך).
המערכת מבצעת התנתקות אוטומטית אם לא בוצעה שום פעולה לאחר  20דקות
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 .2כרטיס אישי
אזור לניהול פרטים אישיים לצורך יצירת קשר של האיגוד אל מול בעל התפקיד/המשתמש.

כל השדות ניתנים לעדכון ,מלבד הגיל שמחושב אוטומטית לפי תאריך הלידה שהוקש
שם המשתמש – שינוי שדה זה גורר אחריו שינוי בכניסה למערכת ,כלומר הכניסה למערכת
תתבצע לפי הערך בשדה זה (אין להכניס שם משתמש בעברית)
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כמו כן ,ניתן להעלות תמונת פרופיל למערכת (לצורך הפקת כרטיסי שחקן ,אירועים והזמנות)
להעלאת תמונה יש ללחוץ על התמונה .יפתח חלון להעלאת קובץ (התמונה מימין):

בלחיצה על הכפתור "Choose File" :יפתח חלון לבחירת קובץ מהמחשב האישי (התמונה משמאל)
יש לבחור קובץ וללחוץ  OPENאו להקליק עליו פעמיים .ואז ללחוץ על כפתור ה .UPLOAD-בסיום
העלאת הקובץ יופיע כפתור "סיום פעולה" .יש ללחוץ עליו על מנת לסיים את תהליך העלאת הקובץ.
בכל שלב ניתן לבטל את העלאת הקובץ על ידי לחיצה על כפתור "בטל" שבתחתית החלון הקופץ.
בסיום עדכון השדות ו/או התמונה יש ללחוץ על כפתור "עדכן" בתחתית המסך
על מנת להסיר את התמונה יש ללחוץ על ה X-שמופיע מתחת לתמונה וליד שמכם וללחוץ על
כפתור ה"עדכן" בתחתית מסך הכרטיס האישי.
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 .4ניהול אגודה
 .4.1דף אגודה – פרטי אגודה
בעמוד זה ניתן לעדכן את פרטי האגודה שבניהולכם

בסיום עדכון השדות יש ללחוץ על כפתור "עדכן" בתחתית המסך
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 .4.2רשימת קבוצות
בעמוד זה אתם מקבלים את רשימת הקבוצות המוגדרות תחת האגודה ,ניתן להיכנס לכרטיס
קבוצה ולעדכן את פרטי הקבוצה.
עליכם לצרף טופס רישום קבוצה בכרטיס הקבוצה ,אחרת הקבוצה לא תאושר ע"י האיגוד
עבור כל קבוצה שסיימתם לעדכן את השדות הרלוונטיים עליכם לסמן ב V-בעמודה של רישום
לעונה הנוכחית (על מנת לאשר שאכן קבוצה זו תתחרה בעונת המשחקים הנוכחית) איגוד
הכדורעף יאשר את הקבוצות שכל פרטיהם מולאו וכן סומנו לרישום על ידכם.
הסימון מהווה הצהרה ע"י האגודה שהקבוצה נרשמת לעונת המשחקים הנוכחית ועל פי
ההצהרות הללו יגבה התשלום מהאגודות בגין רישום קבוצות לעונת המשחקים הנוכחית

לאחר שהאיגוד יאשר את הקבוצה לתחרויות בעונה הנוכחית יהיה מסומן  Vבעמודה של
"אישור איגוד לעונת "X
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 4.2.1כרטיס קבוצה:

בכרטיס קבוצה יש לעדכן את השדות:
אולם ביתי ,שעה רצויה למשחקי הבית ,לוגו קבוצה ,ולצרף טופס רישום קבוצה וכן את פרטי
ההתקשרות אל מול הקבוצה (אם ישנם) ובסיום יש ללחוץ "עדכן".
ניתן להוריד טמפלייט של טופס רישום קבוצה בכפתור:
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טאבים נוספים זמינים בניהול קבוצה:




סגל שחקנים – צפייה בסגל פר קבוצה ועדכון מספרי חולצה ועמדות (לאחר
אישור השחקנים ע"י האיגוד)
בעלי תפקידים – לעדכן בעלי תפקידים בתוך הקבוצה (מאמנים ,עוזרים,
רופאים וכו')
משחקים – לקבל את לוח המשחקים המלא של הקבוצה (לאחר פרסום
הלוחות ע"י האיגוד)
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 .4.2ניהול שחקנים
בעמוד זה אתם מקבלים את רשימת השחקנים המשוייכים לאגודה ,ניתן להיכנס לכרטיס
שחקן/ית ולעדכן את פרטיו/ה האישיים
עבור כל שחקן/ית ניתן לראות באילו קבוצות שיחק/ה בעונה הקודמת והאם כבר שויך/ה
לקבוצות בעונה הנוכחית.
עבור כל שחקן/ית עליכם לסמן בעמודה של ממשיך באגודה  Vאו ( Xכשהסימון ההתחלתי
).
הוא
איגוד הכדורעף יאשר את השחקנים שכל פרטיהם מולאו וכן סומנו כממשיכים באגודה.

הסימון "ממשיך באגודה" מהווה הצהרה ע"י האגודה שהשחקן/ית נרשם/ת לעונת
המשחקים הנוכחית ועל פי ההצהרות הללו יגבה התשלום מהאגודות בגין רישום שחקנים
לעונת המשחקים הנוכחית.
לאחר שהאיגוד יאשר את השחקן/ית לתחרויות בעונה הנוכחית יהיה מסומן  Vבעמודה של
"אישור איגוד"
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 4.2.1כרטיס שחקן:
רישום שחקן חדש
 לחיצה על הקישור "רישום שחקן חדש" או "הוסף שחקן" בדף רשימת השחקנים
 יש להכניס ת.ז/דרכון וללחוץ על "המשך" אם השחקן קיים ברישומי האיגוד  ,טופס
השחקן ייפתח עם הנתונים שידועים על השחקן .אם השדות אינן מלאות  -השחקן לא
קיים במאגר הנתונים.

עדכון שחקן קיים או חידוש
 לחיצה על שם השחקן או על האייקון "כרטיס שחקן"
מכאן ההמשך הוא אותו דבר ,עדכון ומילוי השדות
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לאחר לחיצה על כפתור "לשלב הבא" יפתחו שדות נוספים.
תחת שיוך לקבוצות – עליכם לשייך את השחקן לקבוצות שבהן ישחק במהלך עונת
המשחקים הנוכחית:

יש ללחוץ על "רישום לקבוצה"

יפתח חלון שבו עליכם להגדיר:
 את הקבוצה בה ישחק
 הסטטוס של השחקן בקבוצה (פעיל ,מושאל ,זר).
 לקבוע את מספר החולצה והעמדה (שדות חובה השנה) .מספר חולצה חייב להיות
בין  1ל 22-ולא יכולים להיות  2שחקנים באותו קבוצה עם אותו מספר
 ללחוץ "עדכן" בסיום
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כרטיס השחקן יתעדכן בשיוך שהזנתם.
 ניתן להסיר רשומת שיוך שחקן/ית לקבוצה ע"י לחיצה על האייקון בעמודה "מחק" (רק עבור
שחקנים שלא אושרו באיגוד)
 ניתן לעדכן סטטוס שחקן/ית ע"י לחיצה על האייקון בעמודה "שינוי סטטוס"
 אם האיגוד אישר את השחקן/ית בקבוצה יופיע סימון  Vתחת העמודה "אישור איגוד"
 ניתן לעדכן מספר חולצה/גופיה ועמדה עבור השחקן/ית בכל שלב
 שחקני נוער ונערים ניתן לשייך לקבוצה נוספת (אותו התהליך)
אישורים לשחקן:
עבור שחקנים חדשים באגודה:
 יש לצרף טופס רישום ספורטאי
 יש לעדכן צילום ת.ז
עבור כל השחקנים של האגודה:
 יש לעדכן תאריך בדיקה רופאית ולצרף קובץ בדיקה רפואית חתום ע"י רופא
תמונת פרופיל – יש להעלות תמונת פרופיל אם לא קיימת על מנת שהאיגוד יוכל להפיק כרטיסי שחקן
(הסבר זהה להעלאת תמונת פרופיל בדף האישי – סעיף )3
עבור שחקנים מושאלים/משוחררים:
 יש לצרף טופס השאלה/שחרור

עבור כל שדה של צירוף טופס ,חובה להוריד טופס טמפלייט בכפתור

ולמלא אותו

כמו כן ניתן לעדכן פרטי התקשרות לשחקנים.
אנא מלאו טלפונים ודואר אלקטרוני לשחקנים שלכם .כיוון שאנו מתחילים השנה ביצירת מאגר
שחקנים כלל ארצי .מאגר שיאפשר דיוור ישיר לשחקנים בהודעות ,אימונים מקצועיים ותזכורות
לארועים מרכזיים
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שדה חובה לתהליך אישור השחקן – יופיע באדום אם הוא לא הוזן
תמונת פרופיל – העלאת קובץ בלחיצה על התמונה
הורדת טמפלייט של טופס רישום ספורטי או טופס בדיקה רפואית – בלחיצה על האייקון
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 .4.4נוהל בקשה לשינויים במשחקים
אם ברצונכם לשלוח בקשה לשינוי במשחק עליכם לפעול לפי הנוהל הבא:
 .1במסך הראשי – יש להיכנס ל"-משחקים"

 .2כאן תוכלו לראות את כל המשחקים שנקבעו ע"י האיגוד לקבוצות של האגודה .יש לבחור
במשחק הרצוי ע"י לחיצה על האייקון "פרטי משחק"

 .3יפתח עמוד המשחק שם תוכלו לקבל אינפורמציה מלאה על המשחק .על מנת להגיש
בקשה לשינוי יש ללחוץ על הקישור" :בקשה לשינוי במועד משחק"
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 .4בעמוד זה מגישים את הבקשה לקבוצה ה 2-מולה המשחק נערך.
ישנם  4סוגי בקשות :החלפת ביתיות ,שינוי שעת משחק ,שינוי תאריך+שעה ,שינוי
תאריך משחק
יש לבחור את סוג הבקשה ולמלא את השדות הנוספים שמופיעים בהתאם לסוג שנבחר
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לדוגמא ,אם נבחרה האופציה שינוי תאריך+שעה אז יש למלא את התאריך החדש
המבוקש והשעה החדשה המבוקשת .וללחוץ "הגש בקשה"

בתחתית העמוד יופיע סטטוס הבקשה .והודעה בנוגע לבקשה נשלחה לאגודה מולה
נערך המשחק.

 .5בעמוד הראשי של האגודה ,ישנו ציין הודעות .נכנסים לקישור "דואר נכנס"

ואפשר לראות שהודעה בדבר בקשה לשינוי משחק הגיעה לאגודה
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על מנת להמשיך ,יש להיכנס ל"הודעה המלאה" ולראות את הפרטים המלאים של
הבקשה

להמשך יש ללחוץ על הקישור "משחק מספר "XXXX
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 .6נפתח כרטיס המשחק.
אם ברצונך לראות את הפרטים המלאים על המשחק ניתן ללחוץ על הקישור "פרטי משחק"
בעמוד הבקשה ניתן לראות את סוג הבקשה ,התאריך/שעה המבוקשים ,שורת סטטוס
של הבקשה ו 2-אופציות לתגובה :אישור בקשה ו-דחיית בקשה

במקרה והאגודה שקיבלה את הבקשה מחליטה לדחות את הבקשה ,התהליך נסגר
והאגודה המבקשת תקבל הודעה שהבקשה נדחתה
במקרה והבקשה אושרה :הבקשה נשלחת לאיגוד ,אל ועדת ליגה וגביע שמחליטה האם
לאשר או לדחות את התהליך שעבר בין  2הקבוצות
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באיגוד הכדורעף ,תתקבל גם הודעה וגם יפתח תהליך חדש

אם התהליך מאושר יש לסמן אותו בסטטוס :הסתיים
ואז באופן אוטומטי פרטי המשחק מתעדכנים במערכת ,ונשלח מייל+הודעה ל 2-הקבוצות
בנוגע לשינוי שהוחל על משחק זה והאגודות מקבלות הודעת מייל ו/או  SMSשתהליך
הסתיים ומהו מועד המשחק/פרטי המשחק כפי שאושרו באופן סופי ע"י האיגוד

