Nieuwsdetail pagina
Deze pagina komt te vervallen. Hiervoor in de plaats gebruiken we alleen nog maar de pagina
http://www.dios.nl/?page=nieuws die in carrouselvorm wordt aangeboden (zie:
http://www.arbitrageonline.nl/?page=functies) . In de kop de titel + eerste regel. In het linker kader
(onder logo hoofdsponsor) een filter functie op categrie (veld = id_categorie, verwijst naar TblCategorie).
Wanneer men vanaf de homepage een bericht aanklikt dan kom je ook op deze pagina terecht waarbij
het geselecteerd bericht in de carrousel word geopend.

Teampagina nieuw

De bovenste rand uitbreiden met een TAB strip. In eerste instantie de volgende TAB’s:
1.
2.
3.
4.

Overzicht (= huidige pagina)
Wedstrijdverslagen (zie hierboven)
Fotoboek
Begeleiding

In deze opzet blijft de linker kolom ongewijzigd. Op de huidige pagina moet onder de teamsponsor (in
het zelfde kader) de overige sponsoren worden weergegeven. Deze staan in TblSubsponsor. Alleen veld
sponsornaam en sponsortype

TAB Wedstrijdverslagen
Bij het plaatsen van een nieuw bericht (via de button op de homepage) moet een men kunnen aangeven
in welke categorie dit bericht valt. Indien het bv een wedstrijdverslag betreft selecteer men deze optie (=

listbox onder “selecteer elftal”. Gegevens uit TblCategorie ophalen. De wedstrijdverslagen worden op
twee plaatsen weergegeven:
 Op de nieuws pagina (zie hierboven)
 Op de teampagina van he betreffende team (zie mockup hierboven).
De wedstrijdverslagen ook weergeven via carrousel.

TAB Fotoboek
Leider/speler team moet evenementen kunnen aanmaken en vervolgens binnen de event (door
verschillende personen) foto’s uploaden die dmv een matrix worden afgebeeld.

TAB Begeleiding
Onder deze TAB worden alle begeleiders van dit team weergegeven inclusief foto (in TblTrainers). De link
contactinformtie in de linkerkolom (nu popup) komt dan te vervallen.

Cordinator
Op de pagina van de leeftijdscategorie (bv C-pupillen) moet de foto + naw gegevens van de coordinator
komen (in kader aan de linkerkant tussen “links” en de blauwe kader met de leeftijdscategorie). De
gegevens kun je ophalen uit de tabel trainers (via id_leeftijdscat en functie = 4).

