Deze Obby Handleiding bestaat uit:
-

Inschrijven Obby
Inschrijven op een evenement
Ruilen van een evenement
Wachtwoord reset
Wachtwoord voorwaarden

Inschrijven Obby
Uitleg
Als nieuwe Obby gebruiker
ontvang je een uitnodiging op
het email adres waarmee je
bekend bent bij SDO.
Klik op ‘Inschrijven’

Je komt dan meteen op de site
van Obby met de vraag een
aantal gegevens in te vullen.
Als je kiest voor ‘Meld je aan
via Google’ dan wordt je gmail
adres de login naam voor
Obby.
Kies je voor ‘Aanmelden met
je e-mailadres’ dan wordt het
email adres waarop je de
uitnodiging hebt ontvangen je
login naam voor Obby.

Geef 2x een wachtwoord op
Lukt dit niet door een melding
‘Wachtwoorden komen niet
overeen’ kijk dan naar de
uitleg onder wachtwoord
voorwaarden

Scherm

Als je alle velden hebt
ingevuld wordt het SUBMIT
veld oranje en kan je hier op
klikken.
Gebeurt dit niet controleer
dan alle velden.

Je krijgt daarna een overzicht
van je gegevens.
Je kunt eventueel een foto
toevoegen via het menu.
Klik op UPDATE

Je bent nu klaar om het
Dashboard en de agenda te
bekijken.

De agenda wordt enkele weken voor het veld seizoen ingevoerd
en kan tussendoor aangepast worden.
De voorbeelden voor het inschrijven hieronder zijn gedaan met
test data.

Inschrijven op een evenement
Uitleg
Login op www.obby.nl

Dashboard
Mijn Evenementen:
Hier zie je de evenementen
waar jij je op hebt
ingeschreven, er zijn nog geen
inschrijvingen
Opkomende Club
Evenementen:
Hieronder staan de
evenementen voor de
komende maand.
Er is te zien hoeveel er zijn
ingeschreven en hoeveel
inschrijvingen er nodig zijn.
Op 2 april ‘Bardienst middag’
is er 1 inschrijving waar er 2
nodig zijn (1/2)

Om je in te schrijven ga je naar

De Agenda
Zoek in de agenda de
bardienst die jou uitkomt en
nog vrij is.
De ‘Bardienst zondag vroeg’
op 2 april is al vol, deze heeft
een lichtere kleur.

Om je in te schrijven klik je op
het evenement, in dit geval
die van 2 april ‘Bardienst
middag’.
Klik op INSCHRIJVEN.
Je krijg de bevestiging dat je
bent ingeschreven en je naam
staat vermeld.
LET OP, je kunt je niet
uitschrijven voor een
evenement. Je kunt wel ruilen

Scherm

Ruilen van een evenement
Uitleg
Om te ruilen moet je eerst
ingeschreven staan bij een
evenement.
Je zoekt in de agenda een
evenement die je beter
uitkomt, open die.
Klik op de puntjes achter de
naam van diegene waarmee je
wilt ruilen, klik dan op ruilen.

In de pop-up klik je op het
driehoekje aan de rechter kant
achter ‘Ruilen tegen*’

Je krijgt de evenementen te
zien waarvoor je al bent
ingeschreven. Selecteer het
evenement waarmee je wilt
ruilen

Klik op VERSTUREN

Scherm

Je krijg een bevestiging dat je
verzoek is verzonden.

De ander krijgt in zijn email
een Obby: Ruil Verzoek.
Deze kan geaccepteerd of
afgewezen worden.
Het ruil verzoek wordt
geaccepteerd.

Je krijgt nu zelf een email van
Obby zodat je weet of je ruil
verzoek is geaccepteerd of
afgewezen.

Je ziet bij ‘Mijn Evenementen’
nu de Bardienst staan
waarmee je geruild hebt

In de agenda is de ruil
verwerkt.

Wachtwoord vergeten
Ga naar www.obby.nl

Als je je wachtwoord van
Obby bent vergeten kan
je een nieuwe aanvragen
Klik op WACHTWOORD
VERGETEN?

Voer het emailadres in
dat je al eerder voor
Obby hebt gebruikt en
klik op SUBMIT

Je krijgt rechtsboven in
het scherm een melding
dat er een email is
verzonden

Je krijg een email met de
mogelijkheid je
wachtwoord te wijzigen.
Klik op ‘Wijzig
Wachtwoord’

Voer 2x een nieuw
wachtwoord in en klik op
SUBMIT

Je krijgt rechtsboven in
het scherm een melding
dat het wachtwoord is
gewijzigd en je bent
ingelogd.
Lukt dit niet door een
melding ‘Wachtwoorden
komen niet overeen’ kijk
dan naar de uitleg onder
wachtwoord
voorwaarden

Wachtwoord voorwaarden
Bij het opgeven van je
wachtwoord moet je letten op
de volgende voorwaarden:
- Minimaal 10 tekens
- Minimaal 1 hoofdletter
- Minimaal 1 cijfer
- Minimaal 1 speciaal teken

Gebruik je een karakter meer
dan 3x achter elkaar dan krijg
je de melding dat dat niet
mag.

De balk onder het eerste
wachtwoord veld begint rood,
wordt dan oranje, geel, blauw
en ten slotte groen als aan de
voorwaarden is voldaan

Pas als de balk onder het
eerste wachtwoord veld
geheel groen is type je
hetzelfde wachtwoord in het
tweede veld

Negeer je dit dan krijg je een
tweede melding onder het
tweede veld ‘Wachtwoorden
komen niet overeen’.

Als je vragen hebt over Obby stuur dan een email naar: sdo.obby@gmail.com.

