PRO SOCCER DATA
Beste trainer, afgevaardigde, kine,
De meeste onder jullie werden een tijdje geleden al uitgenodigd om het programma Pro Soccer Data (PSD) te
downloaden, mocht je deze uitnodiging en dus ook jullie persoonlijk login niet meer vinden dan kan je ons
natuurlijk om een nieuwe login vragen.
Wat is PSD ? Dit programma is speciaal ontworpen voor voetbalclubs op elk niveau. Het is een online platform
waar alle informatie op 1 plaats verzameld wordt. Je kan dit zowel op je PC, Laptop, Smartphone of Ipad
gebruiken.
-

Ledenadministratie
Wedstrijdplanning
Kleedkamer en terrein verdeling
Medische info
Aanwezigheden / Afwezigheden
Spelers kunnen via deze weg communiceren met de staff of groep
Trainingen uploaden, en trainingen uit de bibliotheek consulteren
Evaluaties spelers
Groepsmails versturen
Etc …

Dit programma heeft een direct link met de KBVB, wat wil zeggen dat de wedstrijdkalender automatisch up to
date wordt gehouden, dat nieuwe spelers automatisch aan onze club worden toegewezen, enz…
Omdat we bij HRS Haasdonk onze manier van communicatie willen optimaliseren hebben we gekozen om vanaf
het komende seizoen met PSD te werken.
De toegangsrechten zijn bepaald naar gelang je functie binnen HRSH.
Hoe starten ?
Je hebt via ProSoccerData noreply@prosoccerdata.com een mail ontvangen met je persoonlijke gebruikersnaam
en een link om een wachtwoord in te stellen – dit ga je eerst moeten doen.
Eens dit achter de rug is, heb je toegang tot je eigen ploeg.
Wij stellen voor dat jullie het eerst zelf eens bekijken en er zoveel mogelijk gebruik van maken.
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Vergeet ook de app niet op je smartphone te installeren – heel handig !

Binnenkort zullen ook de spelers een eigen toegang krijgen om de PSD te consulteren. Zij zullen via PSD de
wedstrijdkalender, trainingsdagen kunnen consulteren. Hun afwezigheid op training te melden aan de technische
staf en te communiceren met de spelersgroep.

Heb je vragen dan kan je rechts onderaan op het ‘?’ (vraagteken) al heel wat antwoorden vinden. Lukt het niet of
wil je gegevens van een speler laten aanpassen dan kan je terecht bij de volgende mensen :
Joris Vingerhoeds (PSD algemeen & contact Jeugd)
Krist’l Daelman (PSD contact seniors & medewerkers)
Brigitte Borghgraef (adm. Jeugd)
Isabelle Van Laere (adm. Jeugd)
Sportieve cel afhankelijk de leeftijd (ploegwissels – sportief)
Wij zijn er alvast van overtuigd dat PSD een meerwaarde zal zijn en de geschikte communicatie tool is binnen onze
HRSH werking. Hoe meer je het gebruikt, hoe rapper je de mogelijkheden zal ontdekken !
GOOD LUCK !
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