PROFIXIO – MANUAL
Detta är en manual för hur du som domare gör för att använda Profixio som är vårt program för resultatrapportering.
I Profixio hittar du även en kalender med dina matcher, dina domarkollegors matcher samt deras kontaktuppgifter.

STEG 1 – Mail med inloggningsuppgifter
Du kommer få ett mail med användarnamn
(användarnamnet är detsamma som din mailadress)
samt lösenord (se exemplet till höger).
Lösenordet kan du sedan byta till ett som du väljer själv.
Mer information om det längre fram i denna manual.
Klicka på länken ”Klicka här för att logga in”

STEG 2 – Inloggningssidan
När du klickat på länken kommer du till
inloggningssidan i Profixio (se bild).
Skriv in din mailadress i rutan Användare
samt lösenordet du fick i mailet i rutan
för Lösenord.
Klicka på Logga in
(Har du glömt ditt lösenord kan du klicka på
Sänd lösenord så får du ett nytt via mail)

STEG 3 – Huvudsidan
Nu är du inne i programmet.
Här kan du välja mellan funktionerna:


Domaruppdrag (dina matcher)



Serier (samtliga spelprogram)



Logga ut (när du vill avsluta)

Men först bör du klicka på din mailadress
uppe till höger för att byta ditt lösenord
till ett du som själv bestämmer.
(Kalender, Lista och Övriga
domare återkommer vi till)

STEG 4 – Din profil
När du klickat på din mailadress kommer du till
Din profil. Här kan du ändra din mailadress,
ditt telefonnummer samt ditt lösenord.
Ändra lösenordet till ett som du själv väljer.
Då blir det enklare för dig att komma ihåg det.
Klicka på Uppdatera när du är klar.

STEG 5 – Domaruppdrag
Klicka på Domaruppdrag
Nu har du följande val:


Kalender
(en kalender med dina domaruppdrag)



Lista
(dina domaruppdrag i listformat)



Övriga domare
(övriga domares kontaktuppgifter
och uppdrag)

Klicka på Kalender

STEG 6 - Matchkalender
Nu är du i kalenderläget.
Det är här du ser dina kommande
matcher och det är också här du
registrerar resultaten.
Klicka på din första match
(se exempel till höger)

STEG 7 – Matchinformation
När du klickat på en match
kommer ett nytt fönster upp
med information om matchen.
För att registrera ett resultat i
denna match, klicka på Resultat
Fotnot: Numera finns även lagens
kontaktuppgifter i denna ruta
om du som domare behöver komma i
kontakt med dem.

STEG 8 – Resultatrapportering
När du klickat på Resultat kommer denna
sida upp. Här skriver du in resultatet med
hemmalagets siffror först (2-0, 2-4 etc)
och klickar därefter Spara.
Vid WO skriver du 5-0 eller 0-5
(beroende på vilket lag som inte
dök upp) och kryssar i WO-rutan.
I fältet Övrig info skriver du om
motståndarna var på plats samt om du
fått information om denna WO innan
matchen. Därefter Spara.
OBS! Om bägge lagen uteblir noterar
du inget resultat utan skickar istället
ett mail till fotboll@korpenstockholm.se
och skriver vilken match som ej blev spelad så att vi kan reda ut vilket lag som lämnade WO.
Glöm inte att skriva in ev. WO-matcher på din WO-lista som återfinns under rubriken Domare på www.korpenstockholm.se
Efter avslutad säsong mailas listan in till fotboll@korpenstockholm.se så får ni ersättning från oss för dessa matcher.

STEG 9 – Tabell och spelprogram
Så här ser spelprogramssidan ut
för fotbollen. Det är denna sida
som lagen ser på hemsidan.
Klickar man på en av matcherna
kommer det upp information om
vem som är tillsatt som domare.
Det går dessutom att maila till
domaren genom att klicka på brevet.
På så sätt kan lagen informera er om
eventuellt inställd match p.g.a. WO.
De kan även komma med feedback,
ställa frågor, begära domarkvitto etc.
Fotnot: Numera ligger även
domarens mobilnummer publikt.

Resultatrapportering och poängliga
Lagledare och vice lagledare i respektive lag har möjlighet att registrera matchresultat
(precis som det fungerar i StFF) men ansvaret för att resultaten registreras ligger fortfarande
hos er domare. Vi vill att tabellerna ska vara uppdaterade så snart som möjligt så ju snabbare ni
registrerar era resultat desto bättre. Det går t.ex. att göra direkt efter spelad match via mobilen.
Lagledare och vice lagledare har även möjlighet att registrera vilket som gjorde mål
och assist i respektive match. Poängligan ligger på samma sida som spelprogrammet.
Vi hoppas att ni kommer ha glädje av Profixio och har ni
några frågor är det bara att höra av er via telefon eller mail.

LYCKA TILL!

Henrik Teljfors
Fotbollsgeneral/IT-ansvarig
Korpen Stockholm
08-725 28 91
fotboll@korpenstockholm.se
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