PlanMySport voor TOERNOOIEN
Optimaliseer ook úw processen met PlanMySport
Met PlanMySport gaat bijna alles vanzelf en het weinige dat over blijft kunt u aan ons over laten. Onze
klanten bevestigen 3 tot 5 minuten tijdwinst per deelnemer ten opzichte van alle andere
programma’s. Bekijk de vergelijking en oordeel zelf !

Hoe lichter de kleur, hoe minder u hoeft te doen !
Dit
Dit
Dit
Dit

doet u helemaal zelf of is onmogelijk
gebeurt deels automatisch, maar u moet toch ook zelf wat doen.
kunnen wij voor u doen!
gaat helemaal automatisch.

Andere programma’s

PlanMySport

Inschrijven
Toernooi vastleggen
Online inschrijfformulier

Zelf koppelingen maken op website

Overzicht op website om inschrijvingen bij te houden

Zelf koppelingen maken op website

Versturen e-mail met koppeling inschrijfformulier
Inschrijfformulier met voorgedrukte privégegevens
Verwerken elektronische inschrijvingen

Inlezen in planner

Verwerken inschrijvingen op papier

Loten en indelen
Controleren KNLTB-gegevens
Ophalen lotingsgegevens (rating en ranking)
Loten en indelen
Play-offs op basis van voorronden in poules

Zelf doen op www.knltb.nl
Zelf doen op www.knltb.nl
Zelf plaatsen, samenvoegen

Zelf plaatsen, samenvoegen
automatisch /handmatig kan ook

Plannen
Plannen – verhinderingen
Plannen – voorkeurstijden
Plannen – gelijktijdig spelen met andere teams

Via verhinderingen
Via handmatig plannen

Plannen – meerdere locaties
Plannen – handmatig
Plannen – automatisch

Spelen
Toernooi gelijktijdig spelen op meerdere locaties
Presentie deelnemers bijhouden
Betalingen invoeren
Live overzicht van huidige wedstrijden op de website
Live tussenstanden op de website
Meerdere schermen tegelijk gebruiken

Soms mogelijk met dure server
Soms mogelijk met dure server
Soms mogelijk met netwerk versie

Uitslagen invullen
Standen berekenen

Communiceren met deelnemers
Uitnodigingen versturen op papier
Uitnodigingen versturen per e-mail

Via eigen e-mailprogramma

Per dag planningsherinneringen e-mailen

Communiceren naar publiek
Speelschema’s op internet

Zelf kopiëren naar website

Dagschema’s op internet

Zelf kopiëren naar website

Apart overzicht finales

Zelf intypen

Afronden
Controleren op volledigheid
Resultaten naar de KNLTB (servit) sturen

Zelf doen
Vanuit programma – wel controleren

Selfservice voor deelnemers op de website
Inschrijving wijzigen
Agenda met wedstrijden
Bijhouden persoonlijke gegevens
Machtiging voor betalen per incasso

Wacht niet langer! Bel 023-5336001 of kijk op www.PlanMySport.com.

