Elit openen door op de link “Elit” op het bureaublad te dubbelklikken of te surfen naar:
http://elit.vtv.be:7778/forms/frmservlet
Daar inloggen met je vtv-nummer en je paswoord (idem als terreinreservatie).

Bovenaan in de taakbalk kan je de optie “interclub” aanklikken en onderaan in het lijstje dien je
“organisatie ontmoeting” aan te vinken.

Standaard worden dan alle ontmoetingen van de dag zelf getoond. Indien je naar een andere dag
moet gaan, kan je dit doen door linksbovenaan naast de datum op de drie puntjes te klikken en een
andere dag te selecteren. Die doe je door op die dag dubbel te klikken en te bevestigen met “ophalen
ontmoetingen”.

Rechtsbovenaan kan je dan een keuze maken uit de verschillende ploegen die dag spelen uit of thuis.

Eens je daar je ploeg hebt gekozen, verschijnen er onderaan alle spelers die op de lijst staan. In het
geel de thuisploeg, in het groen de uitploeg.

Om je ploeg samen te stellen, moet je gewoon links op zoek gaan naar de desbetreffende speler en
heb naar het kadertje rechts verslepen door op de knop “toevoegen aan ploegensamenstelling” te
kiezen. Voor de enkels mag je 5 man op de lijst zetten en voor de dubbels 6 man.
Switchen tussen “enkel” en “dubbel” kan je via de bolletjes boven de spelersnamen.

Indien je het wat sneller wil laten gaan, kan je onder de namen de optie “kopieer enkel  dubbel”
selecteren en zo worden alle enkelspelers al overgezet. Uiteraard kan je daarna nog wijzigingen
doen.
Onder de spelerlijst, dien je ook nog een kapitein aan te duiden en dit doe je door op het
vergrootglas naast de melding “kapitein” te klikken.

Hier kan je gewoon op voor- en achternaam zoeken en onderaan “selecteren” kiezen.

Eventueel kan je hetzelfde doen voor een coach, maar dat is niet verplicht.
Het blad kan dan afgedrukt worden door op de knop “afdrukken ploegensamenstelling” te klikken.

Normaal gezien zal dit zich automatisch openen in een nieuwe pagina in internet explorer.

Scores ingeven kan je doen door onderaan de datum te klikken op “uitslagen”.

Hier kom je dan terecht in een scherm waar je de verschillende scores dient in te geven. Dit doe je
door onderaan onder de ploegnamen de spelers te selecteren die effectief die wedstrijden hebben
afgewerkt.

Je klikt dan daarnaast op “uitslag”

en je duidt eerst de winnaar aan.

Daarna geef je de scores in in functie van de winnaar  dus ook als er iemand van de uitploeg wint,
moet je eerst bovenaan die zijn naam selecteren en onderaan dan bijvoorbeeld 6-3 2-6 6-4, en dus
niet andersom!

Dit herhaal je per wedstrijd en eveneens voor de dubbels.
Switchen van dubbel naar enkel doe je eveneens door te klikken op de verschillende bolletjes boven
de eerste partij.

Om achteraf de ontmoeting te valideren, moet de uitslag nog getekend worden door de kapiteins en
de interclubleider. De handtekening van de interclubleider is als enige verplicht. Handtekenen doe je
onderaan.

