Oppgavekortet – Min Side
Oppgavekortet er en løsning som benyttes for håndtering av dugnadspersonell.
På «Min Side» kan en velge vakter fra vaktlister som publiseres for selvbetjent innmelding.
Du får også oversikt over vakter du selv har valgt eller vakter som administrator for systemet har tildelt
deg.
For å starte tjenesten går du til adressen ihksparta.oppgavekortet.no/minside/ i en vanlig web leser på PC
eller kanskje aller helst på mobilen din. Du kommer da til påloggingssiden.
For å gjøre det enklest for deg selv kan det lønne seg å lage en snarvei til Oppgavekortet på din «hjemskjerm» på mobilen. Da kan du bare trykke på ikonet neste gang du vil starte applikasjonen.

Pålogging  –  Min  Side  
Når du skal logge på for første gang:
Registrer ny bruker.
Det er spillerens navn som skal registreres. Ikke deres eget
navn.
Har dere to barn eller fler i klubben, så er det kun eldste barn
som skal registreres.

  
Min  Side  
Når du er pålogget kommer du inn på Min side. Sjekk at
navn er riktig!
Her kan du trykke på «Velg oppgaver» for å tilordne
dugnadsvakter til deg selv.
Eller logge ut av «appen» igjen!
Du vil også her se oppgaver du er påmeldt til!

Trykk «Velg oppgaver» à du kommer da til
Oppgavelister.
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Oppgavelister  
Her får du oversikt over de oppgavelister som er tilgjengelige
for deg å velge/melde deg på.
Dette er organisert slik:
•  
•  

En Oppgaveliste pr A-kamp Her finnes vanligvis 2
oppgaver pr. kamp på den gitte datoen.
Felles oppgavelister for CafePucken (vanlig vakt
utenom A-kamper) Herunder finnes mange
oppgaver på mange ulike datoer.

Trykk på den oppgaveliste du vil ha vakt på à
(eksempelet her bruker «CAFE PUCKEN HØST 2016»
oppgavelisten)

Dersom du ønsker å knytte deg til A-kamp vakt trykker du
på den kampen du vil ha vakt på.
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Inne på oppgavelisten ser du at det er både ledige
oppgaver tilgjengelig og også oppgaver som er besatt av
andre (disse er gråmarkerte) og kan ikke velges. Trykker på
en av de ledige for å velge vakt – og vakten blir da huket av
og får grønn-farge. Vakten er da tildelt deg!

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Oversikt  over  oppgaver
Når en har valgt oppgave vil en få oversikt over mine
oppgaver på «Min Side»
Trykk på «Gå til min side» à
Da ser du at denne oppgaven har dukket opp under Mine
oppgaver nederst!
Gå tilbake og gjenta prosessen hvis du vil sette deg opp på
flere vakter. Du har til enhver tid oversikt over hvor mange
dugnadstimer du har hatt på Min side.
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