ΑΟΑΦ BOOKING SYSTEM (Βήμα-Βήμα)
Όλα τα μέλη θα πρέπει να κάνουν εγγραφή (Register) στην εφαρμογή. Τα στοιχεία που θα
σας ζητούνται είναι το όνομα σας, το email σας και ο κωδικός (Password) που θα τον
γνωρίζετε μόνο οι ίδιοι αφού καταχωρείται στην βάση κωδικοποιημένος.
Προσοχή στο όνομα καταχώρησης. Η αναζήτηση σας από τα υπόλοιπα μέλη θα γίνεται
βάσει των πρώτων γραμμάτων του ονόματός που θα επιλέξετε. Προτείνεται να είναι της
μορφής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Το link για την εγγραφή σας είναι : http://booking.aoaf.gr/register.php
Μετά την εγγραφή σας θα συνδεθείτε στην εφαρμογή ηλεκτρονικής κράτησης του ΑΟΑΦ
για πρώτη φορά. Μετά την πρώτη επιτυχημένη εγγραφή σας θα μπορείτε να ξανά
συνδεθείτε στην εφαρμογή από τον σύνδεσμο http://booking.aoaf.gr/ εισάγοντας το email
σας και τον προσωπικό σας κωδικό.
Επίσης θα μπορείτε να ανοίγεται την ηλεκτρονική κράτηση και από σχετικό σύνδεσμο στην
σελίδα του ομίλου http://www.aoaf.gr/
Μετά την είσοδο σας θα μπορείτε να πλοηγηθείτε στην εφαρμογή αλλά δεν θα μπορείτε
να πραγματοποιήσετε κάποια κράτηση. Αυτό θα μπορεί να γίνει μετά την ενεργοποίηση
του Λογαριασμού σας από τον Διαχειριστή (Γραμματεία). Θα ειδοποιηθείτε για την
ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας μέσα από το Μενού «Μηνύματα» της εφαρμογής.
ΜΕΝΟΥ - ΑΡΧΙΚΗ
Στην Αρχική σας Σελίδα θα μπορείτε γρήγορα να έχετε την εικόνα των γηπέδων, το οποίο
είναι και το βασικό ζητούμενο της εφαρμογής. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε όλα τα
διαθέσιμα γήπεδα και να τσεκάρετε την διαθεσιμότητα για τις επόμενες 5 ημέρες.
Συμβολισμοί:
Γκρι χρώμα: Η συγκεκριμένη ώρα του γηπέδου δεν είναι διαθέσιμη για κράτηση.
Κόκκινο χρώμα: Η συγκεκριμένη ώρα του γηπέδου είναι ήδη κρατημένη. (Με ένα κλικ θα
μπορείτε να δείτε τα μέλη τα οποία έχουν κάνει την κράτηση με την προϋπόθεση ότι αυτά
θα έχουν συναινέσει στην αναγραφή του ονόματος τους).
Πράσινο Χρώμα: Η συγκεκριμένη ώρα του γηπέδου είναι διαθέσιμη για κράτηση.
Διαδικασία Κράτησης:
Επιλέγουμε με κλικ το γήπεδο και την ώρα που είναι διαθέσιμο (Πράσινο χρώμα). Θα
ανοίξει αυτόματα μια pop-up φόρμα η οποία κάνει επαλήθευση των στοιχείων που
επιλέξαμε (Ημερομηνία-Ώρα-Γήπεδο). Αν συμφωνούμε πατάμε «Νέα Κράτηση».
Αυτόματα μεταφερόμαστε στην φόρμα «Κράτηση Γηπέδου». Εκεί έχουμε την δυνατότητα
να επιλέξουμε το είδος παιχνιδιού «Μονό-Διπλό». Ανάλογα την επιλογή θα μας ανοίξουν οι
αντίστοιχες θέσεις εισαγωγής ονομάτων. Την πρώτη θέση αυτόματα καταλαμβάνει το δικό

μας όνομα. Στις επόμενες θέσεις αρχίζουμε να πληκτρολογούμε τα ονόματα των
συμπαικτών μας, τα οποία θα εμφανιστούν αυτόματα.
Θα εμφανιστούν μόνο τα ονόματα μελών τα οποία, ο λογαριασμός τους είναι
ενεργός και δεν έχουν άλλη κράτηση στο όνομα τους. Μόνη εξαίρεση ο 4ος του
διπλού ο οποίος θα επιτρέπεται να έχει κράτηση στο όνομα του.
Αφού επιλέξουμε και τα ονόματα των συμπαικτών μας, πατάμε «Ολοκλήρωση
Κράτησης». Αν δεν συντρέχει κάποιος από τους παρακάτω λόγους η κράτηση θα
ολοκληρωθεί κι αυτόματα θα ανοίξει η σελίδα «Οι Κρατήσεις μου» στην οποία θα
πρέπει να έχει καταγραφεί η Νέα σας Κράτηση.
Αιτίες απόρριψης Κράτησης:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Η ώρα κράτησης έχει παρέλθει
Υπάρχει ήδη μια ενεργή κράτηση στο όνομα σας
Δεν επιλέξατε όνομα Μέλους
Το όνομα που γράψατε δεν αντιστοιχεί σε κάποιο μέλος
Επιλέξατε δύο ίδια μέλη
Υπάρχει ήδη μια ενεργή κράτηση στο όνομα μέλους που επιλέξατε
Η ώρα και το γήπεδο είναι ήδη κρατημένα
Έχετε κάνει πάνω από μία κράτηση την ίδια ημέρα.

ΜΕΝΟΥ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ
Στο συγκεκριμένου μενού θα μεταφέρεστε αυτόματα μετά από μια επιτυχημένη κράτηση.
Θα μπορείτε να βλέπετε τις τελευταίες 5 κρατήσεις σας. Από το συγκεκριμένο μενού θα
μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια ενεργή κράτηση η να επεξεργαστείτε μια κράτηση σας.
ΜΕΝΟΥ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
Από το συγκεκριμένο μενού μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα
οποία είναι:
1)
2)
3)
4)

Όνομα
email
Κωδικός Πρόσβασης
Εμφάνιση ή μη εμφάνιση του ονόματος σας στον πίνακα γηπέδων

ΜΕΝΟΥ – ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Στο συγκεκριμένο μενού θα μπορείτε να ενημερώνεστε με κάποια μηνύματα. Τα μηνύματα
αυτά μπορεί να είναι αυτοματοποιημένα :
1)
2)
3)
4)

Νέα Κράτηση στο όνομα σας από ένα άλλο μέλος
Αλλαγή μιας Κράτησης στην οποία συμμετείχατε
Διαγραφή μιας Κράτησης στην οποία συμμετείχατε
Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση του Λογαριασμού σας

Ο Διαχειριστής (Γραμματεία) έχει την δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένων η
μαζικών μηνυμάτων.
ΜΕΝΟΥ – ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
Στο συγκεκριμένο μενού μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τους Αγαπημένους σας
συμπαίκτες. Αυτήν την λίστα την φτιάχνετε μια φορά και θα μπορείτε να την τροποποιείτε
οποιαδήποτε στιγμή. Σκοπός της λίστας είναι να έχετε μια γρήγορη εικόνα για το ποιο
μέλος δεν έχει κράτηση στην περίπτωση που ψάχνετε για συμπαίκτη.
ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΥ
Μπορείτε να προσθέσετε την εφαρμογή στην αρχική οθόνη του κινητού σας, ώστε να
μοιάζει ακριβώς όπως ένα εικονίδιο μιας εφαρμογής. Για να γίνει αυτό, πρώτα πλοηγηθείτε
με τον browser του κινητού σας (Chrome) στην ιστοσελίδα http://booking.aoaf.gr/ .
Εισάγεται το email και τον κωδικό σας ώστε να μπείτε στην εφαρμογή. Στη συνέχεια,
πατήστε το overflow button (το κουμπί με τις τρεις κάθετες κουκκίδες) επάνω δεξιά στην
οθόνη του κινητού σας, και επιλέξτε «Προσθήκη στην Αρχική οθόνη». Το μόνο που έχετε να
κάνετε είναι να πατήστε Προσθήκη και η ιστοσελίδα θα ενταχθεί μαζί με τις άλλες
εφαρμογές στην Αρχική οθόνη σας.

