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1.0 Inleiding

Beste voetballiefhebber
KVV Laarne-Kalken werkt sinds dit seizoen 2019 – 2020 met ProSoccerData.
Deze ‘management tool’ zal ons in de toekomst – op het vlak van communicatie – verder
helpen bij het runnen van onze jeugdopleiding (en onze club). Het centrale systeem
ProSoccerData laat ons toe om onze spelers op een meer gestructureerde en professionele
wijze op te volgen, door het bijhouden van o.a. hun afwezigheden, prestaties, evaluaties,
kwetsuren, enz..
Dankzij ProSoccerData kunnen we als club ook efficiënt en duidelijk communiceren met de
spelers en de ouders. Bij het gebruik van dit platform kunnen spelers en ouders automatisch
op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in de agenda’s, afgelastingen, bijkomende
trainingen, selecties voor de wedstrijden, en meer…
Elke betrokkene krijgt van ProSoccerData een account (via mail) toegestuurd en wordt
gevraagd om een paswoord in te stellen. Met het account en het paswoord kan men
ProSoccerData consulteren op het web via de link ProSoccerData inlog.
Naast de website is er nu ook de app ‘ProSoccerData’ voor Android en Iphone. De app is
gratis beschikbaar in de Google-store en Apple-store.
De gebruiksaanwijzingen voor het consulteren van ProSoccerData zijn hieronder te
downloaden op de website van KVV Laarne-Kalken.
Stefaan Desterck, Voorzitter KVV Laarne-Kalken.
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1.0

Welkom

Beste speler, ouder, trainer, teambegeleider, medewerker,
ProSoccerData (PSD) is een spelervolgsysteem die voetbalclubs een totaaloplossing biedt om
de kwaliteit van communicatie van onze jeugdwerking en het eerste elftal te verbeteren. Van
ProSoccerData heb je een gebruikersnaam ontvangen en heb je zelf een wachtwoord
ingesteld. Dit is zeer belangrijk om ook de app op je smartphone te kunnen gebruiken.
Met de PSD spelers-applicatie kan je je kalender verifiëren, wedstrijdresultaten bekijken,
feedback ontvangen of chatten met teamleden. De app is gratis beschikbaar in de
Google-store en Apple-store .
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2.0

APP (Licatie)

Naast de internettoepassing, is er ook een app ontwikkeld om de persoonlijk communicatie
tussen jou, de trainers, het team en de club te bevorderen.
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2.0.1 Menu

Naast de internettoepassing, is er ook een app ontwikkeld om de persoonlijke communicatie
tussen jou, de trainers, het team en de club te bevorderen.

In het menu vind je de volgende items :
1. Mijn Profiel
2. Club Kalender
3. Team
4. Mijn Feedback
5. Wedstrijden
6. Instellingen
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2.0.2 Mijn Kalender

In “Mijn Kalender” vind je je persoonlijke
agenda terug. Wanneer word je verwacht op
een training, wedstrijd of clubactiviteit.
Dit kan ook een consultatiebezoek zijn bij
onze kiné of clubdokter.
Het fluiten van een jeugdwedstrijd kan ook
ingepland worden in je agenda.
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2.0.3 CHAT

Om met je trainer of je teamgenoten te chatten,
kan je de menu “chat” gebruiken. Dit is
makkelijk voor snelle communicatie.
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2.0.4 Meldingen

Zijn er wijzigingen in de planning of afgelastingen van wedstrijden, dan kan je verwittigd
worden via de app en ontvang je een bericht met deze wijziging.

Er verschijnt dan een geel bolletje met een nummer in.

2.0.5 Instellingen

In je hoofdmenu, vind je de
rubriek “instellingen”.
Hierin kan je je meldingen of
wachtwoord wijzigen.
Je kan zelf bepalen welke
meldingen (notificaties) naar
je mailadres en/of naar de
app

moeten

gestuurd

worden.
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3.0 Mijn Team
Hier kan je heel gemakkelijk de samenstelling van je ploeg (spelers, trainers &
teambegeleiders) raadplegen.
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4.0 Wedstrijden
Een overzicht van alle geplande wedstrijden van je favoriete team
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4.0

Besluit

Met de implementatie van dit digitaal platform willen wij als clubverantwoordelijken een
instrument aanreiken aan onze spelers, staff en ouders om onze werking verder te
optimaliseren. Tevens is dit één van de zes punten uit ons beleidsplan die we hiermee verder
uitbouwen.
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