Dommere i medley.no.

I medley.no registreres alle dommerøkter som utføres på stevner i Norge. For at flyten rundt
administrering av dommere skal fungere er det flere tilgangsnivåer i medley.no ut fra hvilken
rolle man har i forbindelse med et stevne, eller administreringen av dommere.
Alle dommere får tilsendt en brukerinvitasjon fra medley.no. Denne blir sendt på epost som er
registrert på den enkelte dommer i medley.no. I eposten er det en link til en side på
medley.no hvor man kan opprette brukerkonto som automatisk blir knyttet mot personen som
allerede er registrert i databasen som dommer. Det ligger også en kode i eposten som må
tastes inn ifm registreringen.
Ved opprettelse av brukerkonto får man standard rettigheter som gir tilgang til egne data. Dvs
at dommeren kan redigere egne persondata, samt se sine autorisasjoner og hva som er
registrert av dommerøkter på en selv.
Dommeren kan også selv redigere hva som skal være synlig av adresse, epost og telefon på
medley.no. Det er også slik at dommeren kan skru av og på tillatelse til å motta epost og sms
fra medley.no.

Funksjonalitet og tilganger rundt dommerflyten som omhandles i dette dokumentet er:

-

Dommer
o Opprettelse av brukerkonto
o Persondata
o Oversikt dommeroppgaver
o Oversikt autorisasjoner

Side 1

Dommer
Som dommer i Norges Svømmeforbund får du tilsendt, på epost, en invitasjon til å opprette en
brukerkonto på medley.no. Med denne kontoen kan du redigere dine data og se oversikt over
dine dommeroppdrag.

Opprette brukerkonto
I eposten som blir sendt er det en link til en side på medley.no hvor du kan opprette
brukerkonto. På denne siden vises navn, adresse og epostadresse som er registrert på
medley.no. Øvrige felter er:
Brukernavn – Deg gis et forslag, men du kan skrive inn et eget valg her.
Aktiveringskode – Aktiveringskode fra eposten.
Passord og Gjenta passord – Skriv inn et passord som du velger selv (minst 6 tegn).
I tillegg er det tre felter ang kommunikasjon. Du velger om du aksepterer å motta epost og
SMS fra medley.no. Det er også et valg du må ta om du ønsker å motta forespørsel om
dommeroppdrag fra forskjellige arrangører.
Det siste valget gjelder funksjonalitet hvor den enkelte arrangør har mulighet til å sende epost
fra medley.no med forespørsel om dommeroppdrag. På denne måten kan arrangører sende ut
forespørsler uten at det er behov for å dele epostlister.
I de tilfellene hvor det er kretsene som sender ut forespørsler på vegne av sine klubber brukes
aksepten for mottak av epost generelt.
Det er helt opp til hver enkelt person om man ønsker å motta epost og SMS fra medley.no,
men det anbefales å takke ja til dette, da dette gir en god mulighet til å sende ut info og
forespørsler uten distribuering av epostlister.

Side 2

Persondata.
For å redigere persondata som f.eks adresse, mobil og epost, gå til menypunkt Administrasjon
/ Persondata

Dommergjerning.
Klikk på pilen til høyre i bildet på avsnittet for «Dommergjerning». Bildet vil ekspanderes og
alle registrerte dommerøkter vil bli vist.

Dommer – Nasjonal autorisasjon.
Klikk på pilen til høyre i bildet på avsnittet for «Nasjonal autorisasjon» for å se
autorisasjonsperioder og evt når den nyeste utløper.

Side 3

