De grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige app zijn:








Een nieuw design, met ondersteuning van de meest recente telefoons
Doorgeven van presentie op familie-niveau
Direct kunnen doorgeven van presentie in de timeline
Het kunnen toevoegen van favoriete teams aan de timeline (ook van andere clubs)
Het kunnen verbergen van bepaalde teams in de timeline
Meer informatie over de locatie van trainingen en wedstrijden (adres- en zaalinformatie), ook
direct in de timeline
Betere overzichten van recente uitslagen

Wat zit er nog niet in?
Een aantal functionaliteiten zijn nog niet beschikbaar:





De gastlogin. Je moet dus inloggen met je lidnummer en wachtwoord (zie hieronder)
Hockey.nl-nieuws
Push-notificaties
Bierpot-beheer en takenbeheer.

In de eerst volgende update worden deze zaken ook toegevoegd.
Hoe kan ik inloggen?
Inloggen doe je met je lidnummer en wachtwoord. Je lidnummer kan je terugvinden op de
contributie-nota van de club. Als je je wachtwoord niet meer weet, kan je via de optie 'wachtwoord
vergeten' je wachtwoord opvragen.
Mocht je nog meer vragen hebben over de app, dan kan je de meeste informatie terugvinden op
www.lisa-is.nl/nieuwehockeyapp. We zullen de komende weken ook via de site laten zien wat je met
de app zoal nog meer kan doen.

Meest gestelde vragen:

Er ontbreken familie-leden in mijn timeline
Staan de trainingen/wedstrijden van uw kinderen of ouders niet in de timeline? Dat zou automatisch
moeten gebeuren. Doorgaans komt dit doordat de adresgegevens in de ledenadministratie niet
overeenkomen. U kunt de ledenadministratie vragen dit te controleren.
Staan familieleden op een ander adres ingeschreven? Dan worden de teams niet automatisch
toegevoegd aan de timeline. U kunt dan wel het betreffende team als favoriet team toevoegen, ook
indien het een andere club betreft. De trainingen zijn bij favoriete teams niet beschikbaar.

Waarom staat een familielid niet in mijn timeline?
Dit komt omdat het familielid op een ander adres is ingeschreven. Je kan bij de ledenadministratie
van de club verzoeken om dit aan te passen.

Waarom kan ik de app niet vinden in de Google
playstore?
Indien uw toestel niet compatibel is met de app, laat Google deze weg uit de resultaten bij het
zoeken.

Waar kan ik de uitslagen van mijn club terugvinden?
De meest recente uitslagen kun je zowel voor iOS als Android in de app terugvinden via ‘home’ →
‘recente uitslagen’ en het scorebord icoon linksboven.

Welke functionaliteiten bevat de nieuwe hockey app?
Hieronder bladeren we door de eerste schermen van de nieuwe app!
De tijdlijn is helemaal vernieuwd!
Uitgebreide informatie bij trainingen en wedstrijden, zoals de
adresgegevens. Bij zaaltrainingen wordt ook de naam van de hal
toegevoegd en bij wedstrijden het bezoekadres van de club.
Je kan bovendien je aanwezigheid bij de trainingen en
wedstrijden direct op de tijdlijn doorgeven. En je ziet hoe 'druk'
het is op de training. Je presentie kan je nu ook doorgeven voor
de andere leden in je gezin. Zo hoef je niet meer in- en uit te
loggen.
De wedstrijden van je favoriete teams (zoals de MD6 van je
nichtje in Groningen) kan je ook op je tijdlijn tonen.
Ook volgt binnenkort het direct aanmelden op evenementen van
de club of bijvoorbeeld voor het aanmelden voor zaalhockey.

Verbeterde details per element
Uitgebreide wedstrijd-details en direct naar het schema, stand,
de uitslagen en het team.
Integratie met google maps (eindelijk)
Weergave van de poule (1e klasse etc) en de taken per
wedstrijd.
Veldbenaming en presentie direct zichtbaar.
Bij thuiswedstrijden ook natuurlijk de arbitrage.

Bij de recente uitslagen, heb je in 1 oogopslag wat er dit
weekeinde voor je teams (zowel persoonlijke- als favoriete
teams) te doen is. En hoe ze hebben gespeeld.
Persoonlijke teams zijn die teams waaraan je verbonden bent
(via jezelf, je gezin of je rol als bijvoorbeeld trainer/coach).
Favoriete teams zijn teams die je handmatig toevoegt aan je
lijst.

Via de filters op de tijdlijn bepaal je welke teams je op de tijdlijn
wilt tonen. Deze filtering is ook de basis voor de agenda-sync die
later volgt.
Als je een team 'uit' zet op deze pagina komen zowel de
trainingen als wedstrijden niet meer terug in de tijdlij

Bugs, fixes, korte roadmap.
date_range Laatst bewerkt: 5 dagen geleden

Laatste update: 27 september 15:20u
Opgeloste problemen:











Sommige trainingen zijn niet zichtbaar voor trainers
Trainer kan geen aanwezigheid van spelers aangeven op (sommige) trainingen
Bug met inloggen indien persoon geen geboortedatum heeft
Bug met inloggen indien teamtaak "Ballen" was toegekend
Coach kan geen aanwezigheid aangeven van spelers op (sommige) wedstrijden
Sommige wedstrijden zijn niet zichtbaar voor coaches en managers
Het afronden vh DWF lukt niet in de iOS-app
Sortering op achternaam voor het aangeven van de presentie bij de wedstrijden (dit was al het geval bij
de trainingen)
Bijlagen bij nieuwsberichten zijn niet goed te zien in de app
Sommige teamrollen, zoals coach of manager, wordt niet getoond op de teampagina

Nog niet opgelost:
Android:



Voor de generieke Android-app staat in de Google Playstore een verkeerde afbeelding als preview
Verkeerde poule-aanduiding van het team op de wedstrijd

iOS:





Zoeken van clubs verbeteren
Scrollen in het nieuws (kan wat smoother)
Knop DWF werkt niet in arbitrage-details
Wachtwoord vergeten-pagina werkt niet goed als je weer terug naar de vorige pagina gaat

Android en iOS:




Dienst van gezinslid niet zichtbaar in timeline
Bij het aangeven van de presentie op een wedstrijden wordt ook de teamondersteuning meegenomen
in de telling. Dit willen wij anders weergeven, zodat je sneller ziet welke spelers wel/niet present zijn
Bij sommige wedstrijden in de timeline staat het aan- en afwezigheidblokje door het adres

Functionaliteit die spoedig gaat volgen:







Push-berichten
Gastmodus
Bierpot-management
Teamtaken-management
Volledig wedstrijdschema
Zoek leden functie voor LISA-gebruikers





Aanpassen profielgegevens via "Profiel"
Vermelding van de naam in de timeline (zodat je snel kan zien voor wie een item in jouw timeline is)
Swipen in een pagina tussen verschillende tabs (zoals bij de standen, programma en uitslagen)

Wensen:




Kan nog geen teamevenement aanmaken in de app
Kan nog geen teamevenement zien in de app die in LISA-team is aangemaakt
Bepaalde gegevens, zoals telefoonnummers en emailadressen, zijn nog niet zichtbaar van de
ondersteuners, zoals coaches en managers



Dubbele vermeldingen in time-line
Een vaak gehoorde vraag is dat leden één team dubbel zien in hun timeline. Maar dat is
correct! Stel: jij bent trainer van MB1 en je hebt een dochter die ook hockeyt in de MB1. In
jouw agenda zie je EN de activiteiten van jouw dochter (zij zit in MB1) EN je ziet jouw activiteit
als trainer van MB1. Hier is voor gekozen i.v.m. doorvoeren van de presentie. Het lijkt dus alsof
je de items 2x ziet, maar dit zijn dus losse items (1x voor jou en 1x voor jouw dochter).
Binnenkort komt een update uit op dit onderdeel, zodat je sneller ziet op wie een item/tile
slaat (in jouw geval zie je dus snel of 1 tile voor jou is en 1 bedoeld voor jouw dochter).
Inloggen werkt niet?
Lukt het inloggen op de nieuwe app niet? Vraag dan een nieuw wachtwoord aan. Daarmee lukt
het veelal wel. Lukt het inloggen zelfs daar niet meer? Neem dan contact op met jouw eigen
club. Waarschijnlijk sta je dan niet goed in LISA en kan de club dit aanpassen.



