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Handleiding Sportlinkpress
Sportlinkpress Wordpress Plugin is een koppeling tussen jouw eigen website en
Sportlink. Geschikt voor alle verenigingen die een Sportlink Club.Dataservice module
hebben.

Heb je geen Club.Dataservice, dan heb je niets aan de Wordpress Plugin van
Sportlinkpress. Informeer bij Sportlink naar hoe je de Club.Dataservice module
kunt aanvragen!

Deze handleiding zal je helpen bij het downloaden, installeren, configureren en
gebruiken van de Sportlinkpress Plugin. Stap voor stap zullen alle aspecten worden
belicht, volg onderstaand stappenplan:

1. Downloaden Plugin;
2. Plugin Uploaden;
3. Instellingen Plugin;
4. Toevoegen Licentiecode;
5. Opzoeken Client ID (Sportlink);
6. Synchroniseren;

Na het uitvoeren van bovenstaand stappenplan, ben je ready-to-go met de
Sportlinkpress plugin. Hieronder volgen enkele pagina’s met uitleg over
verschillende onderdelen van de plugin.

● ℹUitleg Shortcodes;
● ℹUitleg Wedstrijd Pagina's;
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In het overzicht hieronder staan de verschillende shortcodes die in de Sportlinkpress
plugin beschikbaar zijn. Verderop in de handleiding zullen per shortcode de
parameters met de verschillende waardes die mogelijk zijn. Klik op een van de
shortcodes hieronder om meer informatie er over te zien.

● Programma

● Uitslagen

● Afgelastingen

● Scheidsrechters

● Verjaardagen

● Commissieleden

● Trainingen

● Trainingen Agenda *

● Aanmeldformulier

● Team Spelers

● Team Trainers

● Team Sponsor *

● Competitie / Beker informatie

● Wedstrijdinformatie

● Agenda

* Beschikbaar in de volgende versie (v2.2.1) van de plugin.
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1. Downloaden Plugin

Zodra de betaling voor de plugin is afgerond, kun je op
https://sportlinkpress.nl/account/ in het menu de knop Downloads vinden. Als je
op deze link klikt, vind je daar de nieuwste versie van de plugin. Download deze
plugin lokaal op je pc zodat je deze in de volgende stap kunt toevoegen aan je eigen
Wordpress website.

Zie het voorbeeld hieronder:
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2. Plugin Uploaden

Op je eigen Wordpress website dien je deze plugin in .zip formaat te uploaden. Dit
doe je door op je eigen website in te loggen en in het menu onder Plugins > Nieuwe
toevoegen een plugin vanuit je eigen computer toe te voegen.

Je kunt een nieuwe plugin toevoegen door bovenin het scherm de knop Upload
Plugin te gebruiken. Je krijgt dan een extra veld te zien waarin je het .zip bestand
mee kunt uploaden. Selecteer daar de plugin die je vanuit de Sportlinkpress website
hebt gedownload.

Zoals hieronder het voorbeeld laat zien:

Zodra je de plugin geselecteerd hebt, kun je op Installeren klikken. Na de installatie
wordt er ook nog gevraagd om de plugin te activeren, doe ook dat.
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3. Instellingen Plugin

Zodra de plugin geactiveerd is, zie je wellicht dat er in het menu zelf enkele nieuwe
dingen staan. Zo zie je direct dat de kopjes Teams, Commissies, Trainingen en
Wedstrijden zijn toegevoegd aan het hoofdmenu.

Als je verder naar onder gaat in het menu zal je wellicht opvallen dat onder het kopje
Instellingen er twee extra items staan. Dit zijn namelijk de items Sportlinkpress en
Aanmeldformulier.

De namen van deze kopjes zeggen het al, hier kunnen instellingen worden
toegepast voor zowel de plugin zelf als voor het aanmeldformulier, dat onderdeel is
van de plugin.

Instellingen Pagina - Sportlinkpress
In onderstaande afbeelding zie je een voorbeeld van hoe het instellingen scherm
eruit ziet. Onderaan kun je Teams, Commissies en Trainingen synchroniseren.
Voordat je kunt synchroniseren dien je de Sportlink licentiecode en een Sportlink
Client ID in te vullen. Hoe je deze kunt vinden, laten we in de volgende onderdelen
weten.
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Wellicht valt je op dat er meerdere Sportlink Client ID's staan. Dit is voor het geval
dat je vereniging één of meerdere fusie teams heeft. Soms is het zo dat dit team dan
bij een andere vereniging staat ingeschreven. Door het Client ID toe te voegen van
de andere vereniging is het alsnog mogelijk om ook deze teams op je website te
laten tonen.

Verder zie je nog enkele andere instellingen zoals Sport en Seizoen. Deze kunnen
ingevuld worden naar eigen voorkeur. Ook bieden we de mogelijkheid om een
personalisatie kleur te kunnen kiezen die gebruikt wordt tijdens het tonen van de
data. Door een kleur te kiezen dat terug komt in het logo van de club, zal bijv. het
team van je eigen club in dezelfde kleur getoond worden.

Instellingen Pagina - Aanmeldformulier
De instellingen pagina voor het aanmeldformulier laat je bepaalde velden wel of niet
tonen in het formulier. Sommige velden zijn verplicht vanuit Sportlink, andere zijn
vrij te gebruiken. Daarom kun je er zelf voor kiezen of een veld wel of niet getoond
moet worden in het aanmeldformulier en of het veld een verplicht veld moet zijn.
Zoals ook te zien is op de pagina zelf en hieronder in de afbeelding: het
aanmeldformulier is gekoppeld aan Sportlink Client ID 1.
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4. Toevoegen Licentiecode

Nu je de instellingen hebt kunnen vinden voor de plugin, is het nodig om enkele
dingen in te vullen voordat je kunt beginnen met het gebruiken van de plugin.
Onder Instellingen → Sportlinkpress dien je de licentiecode toe te voegen die je
hebt gekregen bij het aanschaffen van de plugin.

Net als de download zelf, is ook de licentiecode te vinden op de website van
Sportlinkpress op de volgende link: https://sportlinkpress.nl/account/. Eenmaal op
de account pagina aangekomen, check dan onder orders en klik op de order en
scroll zo goed als helemaal naar onder.

Plaats deze code op de instellingen pagina in het invoerveld met de titel:
Sportlinkpress licentiecode.
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5. Opzoeken Client ID (in Sportlink)

Het Client ID dat je dient in te vullen op de instellingenpagina van de Wordpress
plugin, kun je in Sportlink zelf vinden. Dit doe je door in te loggen en te navigeren
naar Vereniging → Beheer → Gebruikersbeheer. Zie screenshot hiernaast voor een
voorbeeld.

Je komt terecht op de Systeem gebruikersbeheer pagina. Hier heb je onder het
kopje Clubsite enkele velden in het rood staan. Een daarvan is Client Id. Dit is
hetzelfde Client ID als je nodig hebt in de instellingen van de Wordpress plugin.

Kopieer de waarde die daarin staat in het invoerveld in de Sportlinkpress plugin.

v2.2.0



6. Synchroniseren

Zodra je Sportlinkpress licentiecode en Sportlink Client ID ingevuld en opgeslagen
zijn. Kun je beginnen met synchroniseren. Door op de instellingen pagina te klikken
op een van de knoppen die hiernaast staan afgebeeld, zullen de bijbehorende
teams, commissies en trainingen worden opgehaald uit Sportlink. De ingeladen
data zal nu beschikbaar zijn in het menu onder de gelijknamige onderdelen.

Trainingen kunnen alleen opgehaald worden als je vereniging beschikt over het
sportlink pakket Club.Trainingen
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ℹ Uitleg Shortcodes

De plugin werkt door zogenaamde shortcodes. Dit is een ingebouwde manier
binnen Wordpress om blokken toe te voegen aan je eigen website. Een shortcode in
Wordpress is te herkennen aan de volgende vorm:

[shortcode]

Typisch zijn de haakjes. De shortcode is opgebouwd uit een aantal stukken.
Allereerst de naam van de shortcode die tussen de twee haakjes geplaatst wordt.
Daarnaast is het ook mogelijk om via een shortcode extra informatie mee te sturen.
Als voorbeeld willen we de tekst 'Sportlinkpress' en het getal 2 toevoegen aan onze
shortcode door zogenaamde parameters toe te voegen aan de shortcode zelf. Dat
doe je als volgt:

[shortcode tekst="Sportlinkpress" getal=2]

Dit is precies hoe we in de Sportlinkpress plugin ook gebruik maken van de
shortcodes. Het is namelijk mogelijk om de data (vanuit Sportlink) die je wilt tonen
op de website te personaliseren en/of filteren. Iedere parameter heeft een per
shortcode een standaard waarde. De standaardwaarde kan overschreven worden
door hem toe te voegen aan de shortcode.
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ℹ Uitleg Wedstrijd Pagina's

In het Wordpress menu zie je naast de onderdelen Teams, Commissies en
Trainingen nog een extra onderdeel: Wedstrijden.

Zodra je teams zijn gesynchroniseerd kun je aan de slag om een voor- of
nabeschouwing te maken van wedstrijden. Het is mogelijk om via de plugin snel en
eenvoudig een wedstrijdverslag te maken voor specifieke wedstrijden.

Hoe gaat het in zijn werk:

1. Zorg ervoor dat je teams zijn gesynchroniseerd en zichtbaar zijn;
2. Je navigeert via het Wordpress menu naar Wedstrijden;
3. Hier zie je een lijst van wedstrijden (de allereerste keer zal deze leeg zijn)
4. Maak een nieuwe wedstrijd aan, je krijgt dan een bewerk scherm te zien met

enkele extra velden aan de rechterkant van het scherm. Dit zijn de
onderstaande velden:

Selecteer team
In het eerste veld genaamd Selecteer team dien je een team uit je teamlijst te selecteren. Sla
de pagina nu eerst op om de volgende instellingen beschikbaar te krijgen.

Selecteer wedstrijd
Nadat je een team geselecteerd hebt en de pagina hebt opgeslagen, kun je onder het
onderdeel Selecteer wedstrijd een wedstrijd kiezen. Je kunt kiezen uit wedstrijden uit zowel
het verleden als in de toekomst zodat je zowel voor- als nabeschouwingen kunt aanmaken.
Sla de pagina opnieuw op om de wedstrijdinfo te kunnen bekijken.

Template
Onder het kopje bericht-attributen is het mogelijk om een template te kiezen voor het
bericht. Als je deze op Sportlinkpress Match zet, dan komen de standaard onderdelen die
we beschikbaar hebben gesteld vanuit de plugin op de pagina tevoorschijn.

Pagina Instellingen
Als je de pagina dan gaat bekijken zie je dat er verschillende onderdelen op de pagina staan.
Onderdelen zoals de uitslag, wedstrijdinformatie, historische resultaten en statistieken. Je
kunt op de bewerk pagina ervoor kiezen om deze onderdelen individueel wel of niet te laten
zien. Dit doe je onder het onderdeel Pagina Instellingen door.
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Programma

Om het programma te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_programma]

Hieronder een voorbeeld van hoe het programma er uit kan gaan zien:

Kleuren zijn te personaliseren in de instellingen. Ook is het mogelijk om zowel
de kleedkamers als de scheidsrechter toe te voegen aan het programma.

v2.2.0



Parameters [sp_programma]

Naam Default Overige opties

teamcode NULL Teamcode vanuit Sportlink bijv. 123456

sorteervolgorde datum Overige opties:
datum-omgekeerd, datum-team-tijd,
datum-team-tijd-omgekeer, team

gebruiklokaleteamgegevens NEE Overige opties: JA

aantalregels 100 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

aantaldagen 14 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

weekoffset 0 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

eigenwedstrijden JA Overige opties: NEE

thuis JA Overige opties: NEE

uit JA Overige opties: NEE

spelsoort ALLES Overige opties: RE, VE, ZA

competitiesoort ALLES Overige opties: beker, nacompetitie, regulier,
regulier_nacompetitie

dagsoort ALLES Overige opties: week, zaterdag, zondag

leeftijdscategorie ALLES Overige opties: junioren, pupillen, senioren

wedstrijdtype Overige opties: BOND, CLUB

filter yes Overige opties: no

logo no Overige opties: yes

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

fields datum,tijd,thuis
team,uitteam,ve
ld,status

Een combinatie van: datum, tijd, thuisteam, uitteam,
kleedkamerthuisteam, kleedkameruitteam, scheidsrechter,
veld, status, accommodatie, wedstrijd;

Gescheiden door een komma ",".
Let op, de volgorde is bepalend!
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Uitslagen
Om uitslagen te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_uitslagen]

Hieronder een voorbeeld van hoe de uitslagen er uit kunnen gaan zien:

Kleuren zijn te personaliseren in de instellingen

v2.2.0



Parameters [sp_uitslagen]

Naam Default Overige opties

teamcode NULL Teamcode vanuit Sportlink bijv. 123456

sorteervolgorde datum Overige opties:
datum-omgekeerd | datum-team-tijd |
datum-team-tijd-omgekeer | team

gebruiklokaleteamgegevens NEE Overige opties: JA

aantalregels 100 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

aantaldagen 14 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

weekoffset 0 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

eigenwedstrijden JA Overige opties: NEE

thuis JA Overige opties: NEE

uit JA Overige opties: NEE

spelsoort ALLES Overige opties: RE, VE, ZA

competitiesoort ALLES Overige opties: beker, nacompetitie, regulier,
regulier_nacompetitie

dagsoort ALLES Overige opties: week, zaterdag, zondag

leeftijdscategorie ALLES Overige opties: junioren, pupillen, senioren

wedstrijdtype Overige opties: BOND, CLUB

filter yes Overige opties: no

logo no Overige opties: yes

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

fields datum,thuistea
m,uitteam,uitsla
g,status

Een combinatie van: datum, thuisteam, uitteam, uitslag, status,
wedstrijd;

Gescheiden door een komma ",".
Let op, de volgorde is bepalend!
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Afgelastingen
Om afgelastingen te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_afgelastingen]

Hieronder een voorbeeld van hoe de afgelastingen er uit kunnen gaan zien:

Het is helaas niet mogelijk vanuit Sportlink om logo's en/of personalisatie te
tonen bij afgelastingen
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Parameters [sp_afgelastingen]

Naam Default Overige opties

sorteervolgorde datum Overige opties:
datum-omgekeerd | datum-team-tijd |
datum-team-tijd-omgekeer | team

gebruiklokaleteamgegevens NEE Overige opties: JA

aantalregels 100 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

aantaldagen 14 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

weekoffset 0 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

filter yes Overige opties: no

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

fields datum,tijd,thuis
team,uitteam,st
atus

Een combinatie van: datum, tijd, thuisteam, uitteam, status,
accommodatie, wedstrijd;

Gescheiden door een komma ",".
Let op, de volgorde is bepalend!
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Scheidsrechters
Om scheidsrechters te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_scheidsrechters]

Hieronder een voorbeeld van hoe de scheidsrechters er uit kunnen gaan zien:
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Parameters [sp_scheidsrechters]

Naam Default Overige opties

sorteervolgorde datum Overige opties:
datum-omgekeerd | datum-team-tijd |
datum-team-tijd-omgekeer | team

aantalregels 100 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

aantaldagen 14 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

weekoffset 0 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

fields datum,aanvang
stijd,scheidsrec
hters,wedstrijd,
wedstrijdcode,w
edstrijdnumme
r

Een combinatie van: datum, aanvangstijd, scheidsrechters,
wedstrijd, wedstrijdcode, wedstrijdnummer;

Gescheiden door een komma ",".
Let op, de volgorde is bepalend!
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Verjaardagen

Om verjaardagen te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_verjaardagen]

Hieronder een voorbeeld van hoe de verjaardagen er uit kunnen gaan zien:

Parameters [sp_verjaardagen]

Naam Default Overige opties

aantaldagen 14 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5
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Commissieleden

Om de commissieleden te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_commissie commissiecode=123456]

Hieronder een voorbeeld van hoe de commissieleden er uit kunnen gaan zien:

Het kopje Informatie komt uit Sportlink zelf. Dit kun je aanpassen in de
commissie-indeling door. Hier kun je alles invullen wat je wilt, aangezien dit een
tekstvak is.

En een voorbeeld met foto’s…

Gebruik de parameter toonlidfoto om de leden met foto te laten zien
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Parameters [sp_commissie]

Naam Default Overige opties

commissiecode NULL Commissie code vanuit Sportlink bijv. 123456

toonlidfoto NEE Overige opties: JA

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5
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Trainingen

Om de trainingen te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_trainingen trainingid=1234]

Let hierbij op dat de trainingen van tevoren gesynchroniseerd zijn via de
instellingen pagina. Alleen clubs met Club.Trainingen (pakket van Sportlink)
kunnen hier gebruik van maken.

Hieronder een voorbeeld van hoe de trainingen er uit kunnen gaan zien:

Parameters [sp_trainingen]

Naam Default Overige opties

trainingid NULL Trainging-id vanuit Sportlink bijv. 123456

aantaldagen 14 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5
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Aanmeldformulier

Om het aanmeldformulier te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_aanmeldformulier]

Het aanmeldformulier heeft veel velden. Daarom worden standaard alleen de
verplicht gestelde velden vanuit Sportlink aangevinkt, Deze kunnen niet uitgezet
worden en zullen altijd ingevuld moeten worden. Via de instellingen pagina van het
aanmeldformulier kun je extra velden zoals een voornaam, woonplaats, adres,
contactgegevens en veel meer toevoegen aan het formulier. Ook kun je bepalen of
die velden verplicht moeten zijn of niet.

Het formulier zal pas verzonden worden zodra alle verplichte velden ingevuld zijn.
Ook moet de Captcha juist worden ingevuld. Als dit niet het geval is, zal het
aspirant-lid een melding hiervan krijgen en alsnog de mogelijkheid krijgen om het
formulier juist in te vullen.

De aspirant-leden die zich aanmelden komen automatisch in Sportlink te staan. Dit
betekend dus dat de ledenadministratie geen leden zelf meer hoeft aan te maken
via Sportlink.

Dit zijn de minimaal vereiste velden. Meer velden zijn toe te voegen via de
instellingen pagina van het aanmeldformulier

Parameters [sp_trainingen]
Voor het aanmeldformulier zijn verder geen optionele parameters gespecificeerd.
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Team Spelers

Om de team spelers te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_team_spelers teamcode=123456]

Hieronder een voorbeeld van hoe de team spelers er uit kunnen gaan zien:

Voornaam Achternaam, Voornaam Achternaam, Voornaam Achternaam,
Voornaam Achternaam, Voornaam Achternaam, Voornaam Achternaam,
Voornaam Achternaam, Voornaam Achternaam, etc, etc, Afgeschermd (x7)

Het aantal afgeschermde personen wordt geteld en achteraan gezet. Zo
voorkomen we dat er 20x Afgeschermd komt te staan.

En een voorbeeld met foto’s…

Gebruik de parameter toonlidfoto om de leden met foto te laten zien

v2.2.0



Parameters [sp_team_spelers]

Naam Default Overige opties

teamcode NULL Teamcode vanuit Sportlink bijv. 123456

toonlidfoto NEE Overige opties: JA

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5
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Team Trainers

Om de team trainers te tonen op de website, gebruik de volgende shortcode:

[sp_team_trainers teamcode=123456]

Hieronder een voorbeeld van hoe de team trainers er uit kunnen gaan zien:

En een voorbeeld met foto’s…

Gebruik de parameter toonlidfoto om de leden met foto te laten zien
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Parameters [sp_team_trainers]

Naam Default Overige opties

teamcode NULL Teamcode vanuit Sportlink bijv. 123456

toonlidfoto NEE Overige opties: JA

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5
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Competitie / Beker informatie

Om de competitie informatie te tonen op de website, gebruik de volgende
shortcode:

[sp_team teamcode=123456]

Hieronder een voorbeeld van hoe de competitie informatie er uit kunnen gaan zien:
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Parameters [sp_team_trainers]

Naam Default Overige opties

teamcode NULL Teamcode vanuit Sportlink bijv. 123456

tabs stand,program
ma,uitslagen,in
deling,beker

Een combinatie van: stand, programma, uitslagen, indeling,
beker;

Gescheiden door een komma ",".
Let op, de volgorde is bepalend!

fieldsstand positie,teamnaa
m,gespeeldewe
dstrijden,gewon
nen,gelijk,verlor
en,doelpuntenv
oor,doelpuntent
egen,doelsaldo,
verliespunten,p
unten

Een combinatie van:
positie, teamnaam, gespeeldewedstrijden, gewonnen, gelijk,
verloren, doelpuntenvoor, doelpuntentegen, doelsaldo,
verliespunten, punten;

Gescheiden door een komma ",".
Let op, de volgorde is bepalend!

fieldsprogramma datum,tijd,thuis
team,uitteam,ac
commodatie,sta
tus

Een combinatie van: datum, tijd, thuisteam, uitteam,
kleedkamerthuisteam, kleedkameruitteam, scheidsrechter,
veld, status, accommodatie, wedstrijd;

Gescheiden door een komma ",".
Let op, de volgorde is bepalend!

fieldsuitslagen datum,thuistea
m,uitteam,uitsla
g,status

Een combinatie van: datum, thuisteam, uitteam, uitslag, status,
wedstrijd;

Gescheiden door een komma ",".
Let op, de volgorde is bepalend!

logo no Overige opties: yes

logostand no Overige opties: yes

textborder no Overige opties: yes

textalign left Overige opties: center, right

headerborder no Overige opties: yes

headeralign left Overige opties: center, right

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5
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Wedstrijd informatie (Shortcodes)

Om de wedstrijdinformatie te tonen op de website, gebruik de volgende shortcodes:

[sp_wedstrijd_info teamcode=123456 wedstrijdcode=13868505]

[sp_wedstrijd_score teamcode=123456 wedstrijdcode=13868505]

[sp_wedstrijd_kleedkamers teamcode=123456 wedstrijdcode=13868505]

[sp_wedstrijd_officials teamcode=123456 wedstrijdcode=13868505]

[sp_wedstrijd_historie teamcode=123456 wedstrijdcode=13868505]

[sp_wedstrijd_statistieken teamcode=123456 wedstrijdcode=13868505]

Parameters

Naam Default Overige opties

wedstrijdcode NULL Wedstrijdcode vanuit Sportlink bijv. 123456

teamcode NULL Teamcode vanuit Sportlink bijv. 123456

homelogo (alleen bij score) Vul hier de volledige link naar een logo toe, bijv.
https://mijndomein.nl/logo1

awaylogo (alleen bij score) Vul hier de volledige link naar een logo toe, bijv.
https://mijndomein.nl/logo2

Als bij de wedstrijd score shortcode geen logo url's meegestuurd worden, zullen
er geen logo's getoond worden. Alleen de naam het team + score zal te zien zijn.
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Agenda

Het is mogelijk om via Sportlinkpress de activiteiten die je in Sportlink hebt staan te
tonen op je website. Bekijk onze demo pagina om te zien hoe de agenda eruit ziet.
Het is mogelijk om de agenda op 2 verschillende manieren te tonen:

● Een volledig werkende agenda met een maandoverzicht;
● Een widget waarbij de activiteit en datum getoond worden;

De shortcodes voor deze weergaves zijn:

[sp_calendar]

[sp_calendar_widget aantaldagen=60 aantalregels=5]

Parameters [sp_calendar_widget]

Naam Default Overige opties

aantaldagen 14 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

aantalregels 100 Een willekeurig getal dat je zelf bepaalt

kalendersoort Een combinatie van: ANNIVERSARY, OTHER, TOURNAMENT,
CLUBEVENT, CLUBMEETING;

Gescheiden door een komma ",".

headercolor #000000 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5

headerbgcolor #F5F5F5 Een andere HEX-waarde zoals: #F5F5F5
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https://sportlinkpress.nl/home/agenda/

