ADAMS SPORCU YER BİLGİSİ BAŞVURU FORMU AÇIKLAMA KILAVUZU
Kendi Dopingle Müc. Kur.’nuzdan kullanıcı adı ile
şifrenizi isteyin.

 Son yer bilgisi formunu gönderdiğiniz,

İnternet üzerinden ADAMS’a giriniz.








kendinize ait e-posta adresinden sizden
sorumlu olan Dopingle Mücadele Kurumu’na
e-posta gönderiniz.

https://adams.wada-ama.org. adresine gidiniz.
Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.
(Login) kısmına tıklayınız.
İlk kez giriyorsanız, bir bilgi formu çıkacaktır.
Formu okuyun.
Onayladığınızı göstermek için kullanıcı adınızı
yazınız.

 (Accept) kısmına tıklayınız.

Profili güncelleme ve Tercihleri değiştirme












Size ait olan yer bilgisi kısmını açmak




Eğer profilinizi güncelleyecekseniz, (My Profile)
kısmına tıklayınız.
Tercihlerinizi değiştirecekseniz, ana sayfadaki
bağlantının sağ üst kısmında alan (your name)
kısmına tıklayınız.
Kullanıcı adınızı belirleyin, kullanacağınız lisanı
ve takvim haftanızın ilk
gününü seçin, ilaveten e-posta adresinize
(profilinizdeki) uyarı mesajı
isteyip-istemediğinizi işaretleyiniz.
İlgili kutucuğa işaret koyarak erişim hakkı
vermezseniz, sizden sorumlu
olan Dopingle Mücadele Kurumu sizin Yer
bilgilerinize erişim
sağlayamayacaktır.
Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için (Save)
kısmına tıklayınız.

Ana sayfadaki (My whereabouts) kısmını
tıklayınız.
Yer bigisi sayfanız açılacak ve orada size
vereceğiniz bilgileri girmekgeçmeniz gereken
aşamaları gösteren Yer Bilgisi Rehberi
mevcuttur.

Yer Bilgisi Rehberi

Yer Bilgisi Rehberi ve Zorunlu Bölümler



Ne zaman rehberden çıkmak ve yer bilgilerinizi
girmeye başlamak isterseniz, ekranın sağ üst
köşesinde yer alan yeşil renkli (Go to Calendar)
kısmına tıklayınız.




Bir e-posta adresi vermeniz gerekmektedir.
Belirli bir günün sonunda, gece boyu
kalacağınız (geceleyeceğiniz) yerin tam
adresini vermeniz gerekmektedir.
Yarışma takviminizin detaylarını vermeniz
gerekmektedir.
O üç aylık süre boyunca antreman yaptığınız,
çalıştığınız veya düzenli aktiviteler yaptığınız
diğer yerlerin tam adı ve adreslerini vermeniz
gerekmektedir.
O üç aylık süre içindeki her gün için, saat
06:00 ile 23:00 arasında yer alan, size test
yapılabilecek belirli bir yerde olacağınız 60
dakikalık bir zaman dilimini belirleyip, vermeniz
gerekmektedir.
Bu bilgileri girdikten sonra, yeşil renkli bir onay
işareti ortaya çıkarak o bölümü tamamladığınızı
ya da neleri eksik bıraktığınızı belirtecektir.








Yer Bilgisinin Girilmesi

 Tak i deki ir aşla gıç gü ü e tıklayı ız
tak i de ir gü e tıklayarak eya sağ üst
köşedeki Ne kıs ı a tıklayaıp ye i ir ta e
oluşturu uz.
 Akan listeden bir adres seçi eya adres ala ı ı
ya ı da yer ala Ne düğ esi e tıklayıp ir
adres oluşturu uz.
 Edit eya Ne E try kıs ı da ilgili kategoriyi
yarış a, ge ele e, . seçi ; u yere giriş e
ayrılış za a ı ızı yazı ız.
 Bu ay ı za a da diğer gü ler içi de geçerli bir
giriş ise, diğer gü ler
 İçi tek tek yap ak yeri e, he e ilgili gü leri
de seçebilirsiniz.

 Ay ı a da yer ilgisi girişi e 60 dk.lık za a
dilimini de ekleyebilirsiniz.
 Sa e kıs ı a tıklayı ız.
 Bu işle leri ay ısı ı reh erde yer ala her
gereklilik içi tekrarlayı ız.
 Girdiği iz her ye i yer adres , size ait ola
Address Book kıs ı da sakla a ak e ileride
tekrar ay ı adresleri kulla a ız gerekirse, ilk
irkaç harfi yazdığı ız za a kolaylıkla urada
bulabileceksiniz.

Takviminizi Doldurma







Daha fazla bilgi girişi için takviminizde, her
kategori için farklı simge veya renkle
vurgulanan; o kısmın hangi kategori için
olduğunu gösteren ve sizin doldurmanız
gereken kısımlar da vardır.
Ekranın sol alt köşesinde, ilgili üç aya ait mini
takvimi de göreceksiniz. Burada kırmızı ile
gösterilen günler veya tarihler, o günler için
gerekli bilgilerin girilmediğini göstermektedir.
Bu tarihin üzerine imleci yerleştirirseniz,
takvim size o gün için hangi bilginin eksik
olduğunu gösterecektir.

Yer Bilgisinin Gönderilmesi



Mini takvimde kırmızı gün veya tarih
kalmayınca ve yer bilgisi rehberi durum kısmı
gerekliliklerin tamamını yerine getirdiğinizi
gösterirse; yer bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

ADAMS Yer Bilgisi SMS Servisi’nin Kullanımı

Öncelikle sizden sorumlu dopingle mücadele
kurumunun ADAMS SMS mesajına izin veripvermediğini öğrenmeniz gerekmektedir. Eğer izin
veriyorsa, onların kurallarını izlemelisiniz.
Yer Bilgisi SMS Sistemini kullanabilmek için öncelikle
mobil telefonunuzun SMS için ADAMS’a kaydedilmesi
ve bunun aktifleştirilmesi gerekmektedir.
1. (My Profile) kısmına tıklayıp, sonra size ait
Athlete Profile sayfasındaki(Edit) kısmına
tıklayınız.
2. 2-Contact Details & SMS Setup kısmında size
ait telefonun numarasının göründüğünden emin
olunuz. Görünmüyorsa, (add phone numbers)
kısmına tıklayıp, Mobil Telefon Tipinizi seçin ve
ülke kodu ile başlayan telefon numaranızı girin
( 90 532 111 11 11 gibi). Sonra (Save)’e
tıklayın.
3. (use SMS) kutucuğunu işaretleyiniz. Eğer
kutucuk görünmüyorsa, sizden sorumlu kurum
SMS sistemini kullanmıyor demektir. Bir
(Activate)kısmı ortaya çıkacaktır.
4. (Activate) kısmına tıklayınız. ADAMS, kayıtlı
bulunan mobil telefona üç basamaklı bir
aktivasyon kodu gönderecektir.
5. Amerika merkezli telefon kullanıcılarına
Koşullar ve Şartlar ile özel talimatlar
gönderilecektir.
6. ADAMS’a kaydettiğiniz mobil telefon, ADAMS
Yer Bilgisinden üç basamaklı aktivasyon kodu
içeren bir SMS alacaktır.
7. ADAMS Yer Bilgisi numarasına SMS yolu ile üç
basamaklı aktivasyon kodunu kullanarak yanıt
veriniz.
8. Telefonunuza ‘’Activation Confirmed’’ yani
‘’aktivasyon kabul edilmiştir’’mesajı gelecektir.
9. ADAMS’ta mobil telefonunuzun durumu ‘’Aktif’’
olarak görünecektir. Artık son dakika yer bilgisi
değişikliklerini + 44 7781 480710 nolu telefona
SMS olarak gönderebilirsiniz. Bu SMS sizin
takviminizde ek olarak yer alacaktır.

