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 INLEIDING 
 

Welkom bij het platform van ProSoccerData van Mariekerke–Branst! 

Deze handleiding verschaft jou alle informatie over ProSoccerData, of kortweg PSD. 

Het laat toe om in de club op een efficiënte manier en doelgericht te werken. 
Het verzamelt niet alleen gegevens maar het informeert jou grondig. 

 

Neem aandachtig deze bundel door voor U ermee aan de slag gaat. 

Voor bijkomende vragen kan U zich wenden tot uw clubadministrator: psd@fcsmb.be 
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 REGISTRATIE 
Om zich aan te melden, moet men zich eerst registreren. 
Als jouw email adres bekend is, zal je een aanmeldingsmail ontvangen. 

Deze ziet er als volgt uit: 

 

Aanvaard de uitnodiging of klik op de uitnodigingslink, en kies een goed paswoord. 

De gebruikersnaam wordt bepaald door ProSoccerData (e-mailadres), het paswoord kan je vrij kiezen. 

Eenmaal geregistreerd, kan je je aanmelden op het platform. 
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 AANMELDEN 
Inloggen gebeurt zowel in app als op de webpagina met je email adres. 
Zowel op telefoon, tablet of computer is dat met een beveiligde verbinding. 

            

De functionaliteiten in de browser zijn ruimer dan in de app, maar de app is wel gemakkelijker in gebruik. 
Als speler, ouder of trainer kan je trouwens vlot overschakelen van het ene account naar het andere. 

 

 FUNCTIONALITEITEN APP 
De app is heel gemakkelijk in gebruik en gemaakt om jou DIRECT te informeren. 
Je heb dus alle gegevens overzichtelijk bij de hand en krijgt notificaties bij elke wijziging. 

 

MIJN PROFIEL 
overzicht van je persoonlijk profiel MIJN INBOX 

je PSD mail berichten 
TEAM 
overzicht van een team 

INSTELLINGEN 
Beslis welke notificaties je wil ontvangen 

CLUB KALENDER 
alle clubactiviteiten op de clubagenda 

MIJN FEEDBACK 
feedback van je trainer MIJN VIDEO’S 

bekijk video’s die gedeeld zijn WEDSTRIJDEN 
bekijk resultaten & rapporten 

wissel van PSD account 

Ga naar mijn persoonlijke kalender 

Ga terug naar hoofdmenu 

Ga naar de (groeps) chat 

Ga naar alle meldingen & notificaties 



 
6 

ProSoccerData gids - Seizoen ‘22-‘23 

MIJN PROFIEL 
Via MIJN PROFIEL krijg je een overzicht van je eigen profiel. 

MIJN INBOX 
Op de eerste pagina van MIJN INBOX kan je alle ontvangen mails zien.   

Je kan ook zoeken naar een specifieke mail in de zoekbalk bovenaan je scherm. 
Mails al dan niet met een bijlage verstuur je eenvoudig door naar leden van de club. 

 

CLUB KALENDER 
In de clubkalender krijg je een overzicht van alle 

activiteiten binnen de club. 

Door rechtsboven een filter te selecteren,  
bepaal je zelf welke zaken je volgt. 

Handig bij het scrollen is de ‘vandaag’ knop. 

 

Door op een activiteit te klikken, krijg je alle details te zien. 

Het adres, tijdstip van afspraak, de vestiaire, soort 
ondergrond, … alle informatie is beschikbaar. 

 

 

 

 

 

Thuiswedstrijden        en uitwedstrijden     
staan verschillend aangeduid. 

 

Van elke wijziging krijg je een notificatie. 
Wijzigingen aan de kalender v/d voetbalbond  
worden automatisch geüpdatet. 
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TEAM 
Op deze pagina kan je niet alleen alle spelers van je team bekijken, maar ook de staff. 

Om verdere informatie te verkrijgen, druk je op hun naam en hun profiel komt tevoorschijn. 

 

MIJN FEEDBACK 
Via deze weg kan je feedback krijgen van trainers en ook reageren op die informatie. 
Deze informatie is vertrouwelijk en enkel zichtbaar voor speler en trainer in kwestie. 

BEELDBANK 
In de beeldbank krijg je toegang tot video’s die met jou zijn gedeeld. 

WEDSTRIJDEN 
In dit deel van de app kan je alle wedstrijden bekijken waarvan je deel uitmaakt of heb uitgemaakt.  

Je kan naar de resultaten en stand kijken van je team. 

Om meer statistieken te raadplegen, druk je gewoon op de score.   
Een nieuwe pagina komt tevoorschijn met details van de wedstrijden. 

INSTELLINGEN 
Deze kan je raadplegen in de knop in het snelmenu onderaan de app. 

notificaties  
Hier kan je zelf bepalen welke meldingen je wil ontvangen van de app. 

wijzig wachtwoord 
Je kan je oude wachtwoord gemakkelijk wijzigen naar je nieuwe.  

over ProSoccerData 
Als je daar op klikt, word je meteen naar de website van PSD gestuurd. 

contacteer club admin 
Om je club admin te contacteren, opent er een nieuw venster en kan je hem een bericht sturen. 
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MIJN KALENDER 
Wanneer je links beneden op het 2e icoontje klikt,  

kom je terecht op je eigen kalender. 
 

Hier zie je alle activiteiten waar jij aanwezig moet zijn. 

Vervolgens kan je op elke activiteit klikken  
om meer informatie te krijgen. 

 
Daarnaast is het ook mogelijk om zelf aan te geven  

of je aanwezig zal zijn of niet. 

Standaard sta je voor elke activiteit  
waarop je wordt verwacht, op aanwezig. 

Kan je door omstandigheden niet komen,  
geef het dan snel door. 

Bij wijzigingen stuurt het systeem automatisch notificaties uit. 

 

Vermits je wordt verwacht, zal het systeem bij een afzegging jou wel om een reden vragen: 

 

 

CHAT 
Van hieruit kan je chatberichten sturen in PSD, al dan niet met een bijlage.   

 

MELDINGEN 
In het snelmenu onderaan kan je alle push notificaties maar ook vragenlijsten terugvinden. 

Verschiet niet als je een vragenlijst krijg doorgestuurd.   

  

terug naar hoofdmenu ► 
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 FUNCTIONALITEITEN BROWSER 
In de browser heb je meer functionaliteiten dan in de PSD app. 

Na inloggen kom je op je dashboard vanwaar je alle beschikbare informatie kan raadplegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het dashboard vind je in MIJN PLANNING je persoonlijke planning terug  
die je eventueel kan exporteren naar ICal of Google Calender. 

Schuif met je muisaanwijzer over een activiteit, of klik erop voor meer informatie te zien. 

Ben jij niet beschikbaar door bijvoorbeeld vakantie?  
Zet je dan onbeschikbaar door in MIJN PLANNING te klikken in de kolom ‘hele dag’. 

 

 

 

 

export ► ICal of Google calender 

vul in & sla op 
3►  

2►  

klik op 

klik hier 1►  
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Klik je in de rubriek PLANNING, dan vind je daar de club planning terug.   
Opnieuw in te stellen met een filter als je bijvoorbeeld niet alle teams wil volgen. 

 

Op het intradesk ga je documenten kunnen terugvinden die met jou werden gedeeld. 
Niet alleen door je trainer maar ook van bijvoorbeeld van de club uit. 

 

Het ongeval aangifte formulier zal daar terug te vinden zijn. 

 
Ben jij benieuwd naar jouw statistieken?  Die vind je terug in de rubriek STATISTIEKEN. 

 Let op, het is niet de bedoeling dat je ze vergelijkt met anderen! 
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In de rubriek BEELDBANK kan je beschikbare video’s raadplegen. 

 

 Heb jij foto’s of video’s van de wedstrijd, stuur ze gerust door. 

 
Rechtsboven kan je de taskbar communicatie vinden. 

 

Daar kan je meldingen vanuit de club, notificaties, mailberichten en openstaande taken vinden. 
Maar ook de taal kan je aanpassen of het gebruikersmenu raadplegen van je account. 

Daar vind je ook de knop voor het contacteren van de clubadministrator.   
 
 

 DOWNLOAD PSD APP 

 
 

 
 

 

 

 GOEDE AFSPRAKEN ► GOEDE VRIENDEN 
Niets is zo lastig om je voorbereiding overhoop te gooien omdat men nalatig is geweest 
bepaalde informatie door te geven.   

 BEN JE ONBESCHIKBAAR, DUID HET AAN IN JE PLANNING! 
 

 

 NOG VRAGEN OVER PSD?  SCAN QR! 


