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Välkommen till OE2010!

1 Välkommen till OE2010!
OE2010 är ditt bekväma och pålitliga verktyg för att organisera individuella, en- och flerdagars OL-tävlingar.
Det är det mest använda och populäraste av de berömda, världsledande och universella SportSoftware OLtävlingsprogrammen utvecklade av Stephan Krämer.
OE2010 finns i flera utgåvor.
Denna hjälp är framtagen både som en guide till att använda OE2010 och som referens att arbeta med
programmet. Den kan även lära dig lite om anordnande av OL-tävlingar...

De första stegen - nya användare och användare som uppgraderar från
SportSoftware V.9.x
Studera Introduktion och Kom igång med OE2010 för att bekanta dig med grunderna i programmet.
Läs alltid den speciella hjälpen för varje funktion som du arbetar med.

Kom igång - användare som uppgraderar från SportSoftware V.10.x
Läs Vanliga frågor vid uppgradering från V.10.x för information om de viktigaste grundläggande förbättringarna och
om var man kan hitta funktionerna.
Även om du är en erfaren SportSoftware-användare, ger kapitlen Introduktion och Kom igång med OE2010 ett
snabbt och effektivt sätt att få en känsla för den nya versionen.
Leta sedan i innehållsförteckningen efter det som intresserar dig. Titta i Kom igång med OE2010 och Ytterligare
uppgifter för att plocka ut det tema som du är intresserad av. Följ sedan länkar till Referensavsnittet. Detta avsnitt
är den vanliga programhjälpen, dvs. du kan komma åt det här avsnittet via knappen Hjälp i varje funktion.

Copyright
Liksom upphovsrätten till själva programmet, äger Stephan Krämer också alla rättigheter till informationen i detta
elektroniska dokument. Kopior kräver tillstånd av Stephan Krämer.
SportIdent ® är ett registrerat varumärke av SportIdent GmbH, Arnstadt, Germany.
Emit är ett registrerat varumärke av Emit AS, Oslo, Norway.
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2 Introduktion
Detta avsnitt ger lite grundläggande information om OE2010, vad det är till för och vad du kan göra med det.

För att starta
Se Få hjälp för detaljer om hur denna hjälp används och för mer information om OE2010.
Studera detta Introduktionskapitel och Användargränssnitt-avsnitten för att bekanta dig med programmet.
Arbeta sedan genom Kom igång med OE2010 för att bekanta dig med de vanligaste uppgifterna.
Om du uppgraderar från en tidigare version, se Överföra tävlingar från V.10.3 för information om hur du
konverterar dina befintliga OE2003-tävlingar till det nya OE2010-formatet.

Lär dig mer
Läs i Kom igång med OE2010 och i Ytterligare uppgifter och välj ut den funktion som du behöver mer
information om. Läs där och följ länkarna till Referens-avsnittet.
Du kan även titta direkt i innehållet i Referens-avsnittet direkt. Där ser du samma hjälptext som om du klickar
på Hjälp i motsvarande fönster.
Ett annat sätt är att använda online-hjälpens Indexflik för att hitta den information du söker.
Ytterligare ett sätt är att använda Demo-tävlingarna för mer information.
Besök också
ner.

SportSoftware-hemsidan. Där hittar du senaste information, bugfixar, tillägg och mer att ladda
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2.1 Om OE2010
Syfte och historik
OE2010 är ditt bekväma och pålitliga verktyg för att organisera individuella, en- och flerdagars OL-tävlingar. Det är det
mest använda och populäraste av de berömda, världsledande och universella SportSoftware OL-tävlingsprogrammen
utvecklade av Stephan Krämer.
OE2010 finns i flera utgåvor.
Programmet bygger på mina mer än 30 års erfarenheter som elitorienterare och som arrangör av många
elitorienteringstävlingar. Som en informationsingenjör, började jag 1980 att utveckla en passande programvara för
orienteringstävlingar (och för andra sporter). En av mina första versioner erhöll 1986 första pris vid IOF:s
programvarutävling. 1996 anslöt jag mig till SportIdentutvecklingen. Detta värdefulla samarbete och gemensamma
marknadsföring gjorde både SportIdents elektroniska stämplingssystem och SportSoftwares tävlingsprogram till
världsledande. Många välkända och erfarna arrangörer (mycket mer än jag) över hela världen har bidragit med sina
idéer för att förbättra programmet.
Tack till er alla för ert utmärkta arbete!
Stödet för det elektroniska stämplingssystemet SportIdent ® som har implementerats här, är baserat på den
kunskap som jag tagit med mig från medutvecklandet av detta system. Detta hjälpte mig också väldigt mycket vid
implementeringen av stödet för Emit. Naturligtvis behövde jag en kompetent och pålitlig källa för att lära och förstå
allt om Emit. Mina varmaste tack går till Jouni Laaksonen (FIN), som gav mig den värdefullaste hjälpen.
Denna aktuella version 11.0 är en komplett nyutveckling av den tidigare huvudversionen 10.x. Version 10-användare
bör se i Vanliga frågor vid uppgradering från V.10.x.

Förutsättningar för att arbeta med OE2010
OE2010 kan köras på alla PC med Windows 2000/XP/Vista/7/8 och högre. Det finns inga speciella hårdvarukrav. Om
operativsystem fungerar väl, skall även OE2010 göra detsamma. T.ex. för Windows XP eller Win7 betyder detta 12GB arbetsminne, ett passande grafikkort och en bildskärm som har minst 1024x768 i upplösning. Det är möjligt att
arbeta med mindre minne och mindre bildskärm, men du kommer att märka försämrad prestanda och begränsad
visning.
Alla Windows-installerade skrivare fungerar. Jag rekommenderar att använda en laserskrivare.
Det hårddiskutrymme som krävs för OE2010-installationen betyder inte så mycket numera när vi har hundratals
lediga GB på våra hårddiskar. En vanlig användare stannar väl under 100-200MB totalt.
Som användare behöver du känna till Windows-program. Du behöver även ha viss erfarenhet som orienterare.
Orienteringstermer används i denna handbok utan någon förklaring.
Erfarenhet av att organisera OL-tävlingar är nyttigt, men inte nödvändigt. Du kan lära dig detta med hjälp av OE2010.

Programmets begränsningar
Antalet deltagare, klubbar, klasser mm begränsas bara av tillgänglig hårddisk, licensversionen och några
utdatabegränsningar. Begränsningar beroende av licensversion framgår av Köpa OE2010.
Några andra begränsningar är tydligt definierade, men är ingen verklig begränsning för dig...
antal etapper
max. löptid
max. startavgift
max. startnummer
max. bricknummer
max. klassnummer
max. startbox
max. klubbnummer
max. kontrollkod
max. antal kontroller per bana

2-6
59999:59 min resp. 999:59:59 timmar
999999999,99
99999
99999999
99999999
99
99999999
999
64
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Not: SportIdent SICard5 stödjer endast 36 kontroller (30 med tider). Emit ECard stödjer endast 50 kontroller (inkl.
start-, mål- och läs-stämpling).

Copyright
Liksom upphovsrätten till själva programmet, äger Stephan Krämer också alla rättigheter till informationen i detta
elektroniska dokument. Kopior kräver tillstånd av Stephan Krämer.
SportIdent ® är ett registrerat varumärke av SportIdent GmbH, Arnstadt, Germany.
Emit är ett registrerat varumärke av Emit AS, Oslo, Norway.
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2.2 Vanliga frågor vid uppgradering från V.10.x
Användargränssnittet för OE2010 är mycket annorlunda jämfört med version 10 och tidigare. Även strukturen och
utseendet av denna hjälpfil har moderniserats grundligt.
Som alltid då en användarapplikation moderniseras till en ny nivå av Windows-användargränssnittet, blir arbetet inuti
arbetsfunktionerna helt annorlunda. De som uppgraderar kommer dock att hitta arbetsfunktionerna mycket snabbt
eftersom huvudmenyn till stor del är sig lik från V10.
Det är också många funktionella förbättringar. Men dessa är så många, så du kommer inte hitta någon lista över
dessa här för den första V11.0-utgåvan på det sätt som du är van vid från tidigare versioner. Naturligtvis kommer
senare mindre utgåvor dokumenteras här som vanligt.
Även om du är en erfaren SportSoftware-användare rekommenderar jag att du översiktligt arbetar genom Introduktions
- och Kom igång med OE2010-avsnitten i den nya hjälpen innan du börjar arbeta med den nya versionen. Detta
kommer att hjälpa dig att bekanta dig med den nya utgåvan.

Var finns allting?!
Var finns MT2010 för flerdagarstävlingar?
Alla flerdagarsfunktioner har integrerats i OE2010. Om du äger flerdagarstillvalet till OE2010, Kommer du
att se både en- och flerdagarstävlingar i samma tävlingsväljardialog. Om du har valt en flerdagarstävling
kommer alla tillhörande flerdagarsfunktioner att visas och aktiveras.

Vad gäller för CheckPC?
Det tidigare CheckPC-tillägget har integrerats i OE2010. Denna kontroll görs varje gång när OE2010 startar.
Vid fel, måste du installera om programmet för att få rätt värden i registret. Men för V.10.x-användare är
CheckPC fortfarande tillgängligt som ett fristående program.

Var finns Archive Manager för V11?
Funktionerna för Archive Manager (som fortfarande finns tillgängligt som ett fristående program för V.10.3)
har integrerats i OE2010.
Se även Arkivämnena i Uppgifter- och Referens-avsnitten.

Var finns Layout Manager för V11?
Funktionerna för Layout Manager (som fortfarande finns tillgängligt som ett fristående program för V.10.x) har
integrerats i OE2010. Du kan definiera och redigera etikettlayouter på samma sätt som rapportlayouter.
Tyvärr gjorde detta det omöjligt att uppgradera dina layouter från V10 till V11. Men det finns en enkel procedur
för hur du kan göra detta själv.
Se Redigerare för etikettlayout referensen för fler detaljer.

Var finns speaker- och finish-programmen?
Funktionerna för Speaker- och Finish-tilläggen har integrerats i OE2010. Om du har en Pro-licens, finns
dessa funktioner i huvudmenyn. Titta i Köpa OE2010 för att se mer om vilka versioner som finns tillgängliga.

Varför finns det ingen Sverige-version längre?
Alla speciella funktioner i den tidigare OE2003 Edition Sverige ingår nu i standardversionen. Detta kan även
vara en hjälp för användare utanför Sverige, t ex inskolningsklasser som inte visas med tider i resultatlistan,
eller automatisk beräkning av starttider för efteranmälningar.
Speciella svenska importformat finns tillgängliga i importdialogerna, liknande formaten för t ex OCAD och
Condes i importen av banor.

Var är nätverksdialogen?
SportSoftware V11 har infört en mer avancerad metod för var tävlingsdata sparas. Du kan välja en lokal eller
nätverksmapp med en tävlingslista i tävlingsvalsdialogen.

Var finns alla anmälningsfunktionerna för klasser, klubbar och startavgifter?
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Alla anmälningsfunktionerna förutom import och direktanmälningar har integrerats till en enda
anmälningsfunktion. Öppna bara Anmälningsfönstret och prova lite. Glöm inte att läsa funktionshjälpen! En
annan bra startpunkt kan vara att läsa Hantera anmälningar -ämnet först.

Var kan jag definiera kontrollerna?
Kontrolltabellen har integrerats i Banor-Banor. De flesta summeringsrapporterna har även numera samlats i
detta fönster. Det är bara att prova. Glöm inte att läsa funktionshjälpen!

Jag saknar ytterligare några funktioner i huvudmenyn?
Några funktioner har flyttats till Tillägg- eller Inställningar-menyerna. Leta där eller sök i index i denna hjälpfil.

Varför kan jag inte flytta fönstren vart som helst på skärmen?
Det nya användargränssnittet följer Microsoft MDI (multi document interface) standarden. Alla fönster för ett
program måste placeras inuti sin huvudarbetsyta. Jag är säker att du lär dig fördelarna av denna standard
mycket snabbt. En grundläggande fördel är att detta tillåter dig att starta OE2010 flera gånger, så att du kan
arbeta med flera tävlingar samtidigt.
Se Användargränssnitt för fler detaljer.

Var finns dialogen för rapportval?
Det finns en ny panel för rapportval som är integrerad i rapportfönstret. Se Rapporter referensen för fler
detaljer.

Jag kan inte se hela arbetsfönstret inuti huvudfönstret?
Förstora bara huvudfönstret och ändra storleken på arbetsfönstret inuti.

Var finns de öppna fönstren?
Med många öppna arbetsfönster och speciellt rapportfönster, kommer du att tappa överblicken då dessa
fönster överlappar varandra. I Fönster-menyn hittar du alla öppna arbetsfönster och rapporter. Klicka på den
som du lyfta fram. Se också Huvudfönster referensen.

Val av språk: var är sorteringsordningen för databasen?
Sorteringsordningen för databasen definierar Windows-inställningen för alfabetisk sorteringsordning för
databasen. I V10 har denna inställning inkluderats i valet av språk. Men detta var inte den bästa platsen för
detta eftersom detta är tävlings/arkiv-specifikt. I V10 behövde då också reparera tävlingen/arkivet för att
genomföra ändringen. Med V11 kan denna inställning ändras direkt då tävlingen eller arkivet repareras. Se
Reparera tävling referensen eller Reparera arkiv referensen för mer information.

Var finns rapporten för saknade brickor?
Innehållet i denna rapport har inkluderats i rapporten för Saknade deltagare. Se Rapporter (Mål) -referensen för
fler detaljer.

Var finns tävlingsvalet "Individuella banor"?
I V10 var individuella banor ett val för tävlingen eller etappen, vilket medförde att alla klasser måste använda
detta val. Nu tillåter OE2010 att detta definieras för varje klass separate. Så du kan ha ”normala” klasser
tillsammans med andra klasser med individuella banor i samma tävling eller etapp. För mer information se
Knyta banor till klasser referensen.

Nytt och annorlunda – Större ändringar
Programmappar
Till och med V10 har alla programinställningar sparats i programmets installationsmapp och tävlingarna har
sparats i undermappar till denna. Det här är dock inte enligt de regler som Windows definierade sedan
Windows XP. Nu kan du själv avgöra var du skall lagra dessa. SportSoftware erbjuder några
standardinställningar men du kan ändra detta helt efter dina behov om du vill. En av de viktigaste fördelarna är
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att du har möjlighet att hantera olika uppsättningar av tävlingar i olika datamappar. Se Programmappar
referensen för mer information.

Arbetsfönster
Redigering av datatabeller i arbetsfönstren har revolutionerats. Förutom hastigheten och ett modernt
användargränssnitt, är de viktigaste förbättringarna möjligheterna att sortera efter vilken kolumn som helst och
att anpassa tabell-layouten synligt på skärmen.

Allmänt om rapporter
Hanteringen av rapporter har revolutionerats. Nu visar rapporten omedelbart enligt de senaste valen. Val och
inställning av sorteringsordning kan göras direkt i rapportfönstret. Rapport- och etikettlayouter kan också
redigeras där. Du kan ha flera layouter för samma rapport. Grafik stöds för både rapporter och etiketter. För
mer information se Rapporter referensen.

Enklicks rapporter
De mest använda rapporterna, start- och resultatlista, är nu tillgängliga direkt från huvudmenyn. Med ett enda
klick visas den önskade rapporten. De mest använda av dem, start- och resultatlista per klass, är också
tillgängligt med verktygsfältet.

Etikettlayouter
Tidigare hanterades etikettlayouter utanför tävlingsprogrammet och de måste redigeras med Layout Manager.
Nu har etikettlayouterna knutits direkt till varje rapport (på samma sätt som med multipla rapportlayouter) och
de redigeras med den integrerade redigeraren för etikettlayouter. Det är en stor fördel relativt den tidigare
lösningen: nu kan du bara placera de fält som verkligen är giltiga för denna rapport på etiketten. För att kunna
använda samma layout för flera rapporter, används layoutpooler. Se Rapporter referensen för mer information.

Läsa in brickor
Läsa in brickor-formuläret har delats upp till Läsa in brickor (som är lik den du är van vid från V10) och Läsa in
brickor med registrering, som erbjuder möjlighet att registrera anmälningar vid målet, efter loppet. Detta är ett
rekommenderat sätt för träningstävlingar.
Nu finns det ett nytt Nödläge som hjälper dig att hantera nätverksstörningar på ett enkelt sätt. Hantering av
okända brickor har förbättrats så att inläsningsflödet av deltagare vid inläsningsenheten inte avbryts.
Läsning av loggfiler och backupminnen från enheter har flyttats till Huvudmenyn – På tävlingsdagen
eftersom dessa funktioner nu har blivit mycket bekvämare. Detta ger också möjlighet att läsa in brickor och
titta i loggfilen samtidigt. Se Loggfiler referensen och Avläsningsenhet – Backup referensen för mer
information.

Enklicks säkerhetskopiering av tävlingen
Tidigare säkerhetskopierades tävlingsdatafilerna till en separate mapp. Om du behövde skicka
säkerhetskopian någonstans med e-post (t.ex. till SportSoftware-supporten) krävdes det ett steg till att packa
(zippa) mappen. Så många blev vana vid att packa tävlingsmappen direkt. Nu är den inbyggda
säkerhetskopieringen mer rättfram och snabbare. Säkerhetskopian kopieras till en enda fil med ändelsen .
sk b, som i verkligheten är en packad fil. Nu ingår inte bara tävlingsdatafilerna utan även loggfiler och andra
inställningar.

Stöd för begränsade användarrättigheter
Tidigare kunde SportSoftware bara köras av användarkonton med administratörsrättigheter. Nu stöds även
begränsade användarrättigheter. Läs mer om detta ämne i Arbeta med begränsade behörigheter.

SportIdent utvidgat tillstånd (protokoll)
Tidigare SportSoftware-versioner kunde inte hantera SportIdent-masterenheter i utvidgat tillstånd (extended
mode). OE2010 stödjer nu alla funktioner för SportIdent-hårdvaran som fanns då programmet ursprungen
släpptes. Ur säkerhets- och prestandasynpunkt rekommenderas att använda SportIdent-hårdvara i utvidgat
tillstånd.
Not: I detta dokument använder jag termen utvidgat tillstånd (som säger vad det är) medan
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SportIdentdokument kan använda termen utvidgat protokoll (extended protocol).
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2.3 Uppdateringshistorik för V.11.0
Det här avsnittet ger dig all information om vad som hade gjorts i en viss utgåva av V.11.0.
Informationen om den senaste versionen kommer alltid expanderas. Klicka på
att expandera dess stycke.

knappen för en tidigare utgåva för

På svenska endast med början från 27.9.2012!

12.3.2019
Åtgärdade buggar
Hjälp - Sök efter uppdateringar
Med den nya https-adressen och på grund av några nya säkerhetsmekanismer på den nya SportSoftware
online webbplatsen fungerade funktionen inte längre.

7.4.2017
Förbättringar
På tävlingsdagen - Läsa in brickor
Nedladdning av SICard10/11 och SIAC har förbättrats så det nu går mycket fortare.
OE2010 stöder nu AIR+ stämplingar från SIAC i ms upplösning. Detta beror på valt tidsformat. Millisekunder
beräknas bara om tidsformatet ink luderar tiondelar eller hundradelar.

På tävlingsdagen - Avläsningsenhet-Backup
Koden har förbättrats för att stödja förbättringarna av nedladdning från SICard10/11 och SIAC.

Speaker - Online-Monitor Klient Webb
Hittills har överföring av stämplingar online startats automatiskt när formuläret visats. Nu har detta ändrats.
För att starta överföringen av stämplingar online, måste knappen Start klickas manuellt. Detta möjliggör
verifiering av ROC-inställningarna i förväg om nödvändigt.

Flerdagars resultat
Brasilianska poängberäkningssystemet uppdaterat
En ny regel gäller från 1.1.2017. Beräkningen har uppdaterats för att täcka den nya regeln.
Brasilianska användare har fått en mellanliggande exe daterad 1.1.2017.

Åtgärdade buggar
Anmälningar - Import
Flerdagars Import
Några poster visade "Kunde inte importeras" fast de importerades.
Detta var en otillräck lig beräk ning av brick numret vid anmälningar för enstak a dagar.

På tävlingsdagen - Utvärdera brickorna
Flerdagars
Om förvalda etappen vid flerdagars var högre än 1, och det var individuella banor för etappen, visade
bankolumnen "Det finns ingen bana k opplad" när formuläret visades.

Flerdagars resultat
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Poängberäkning: Walesisk metod
Beräkningen och därmed rapporten avbröts om i en klass bara en fullföljde och minst två till utgick eller
felstämplade.

Resultat - Sträcktider
För SICard10/11/SIAC, skiljde löptiden ofta från måltiden med en sekund, om tidsformatet var sekunder.
Detta berodde på att start- och målstämplingsformatet inte beräk nades helt k orrek t för dessa nya SIbrick or.

Speaker - Online-Monitor Klient Webb
Starttiden för nedladdning av stämplingar fungerade inte om tidsformatet i landsinställningarna i Windows inte
är HH:MM:SS. (ROC kräver detta format.)
Om datorer med olika landsinställningar arbetade med samma tävling i nätverket, var det liknande problem
med datum och tid.
Nu sparas och läses datum och tid bara i det egna ROC formatet.

SI enhet hårdvara
I backupminnesdialogen, visades BSM8 som BS8-SRR.

29.2.2016
Förbättringar
Anmälningar / Direktanmälningar
En del klubbar har ett antal brickor registrerade i arkivet och markerade som hyrbrickor. Om en sådan bricka
används i en tävling ska den för det mesta (men inte alltid) markeras som hyrbricka också i tävlingen. För att
inte glömma det visas nu en bekräftelsedialog för att markera det. För fler detaljer se referensen för
Anmälningar.

Startlistor
För endagarstävlingar har kolumnen startblock lagts till. Den används bara för kontroll och ska inte finnas i
officiella listor.

Sammanlagda resultat för flerdagars
Nytt poängsystem: walesiskt
Detta är ett speciellt poängberäkningssystem som används vid Croeso Multidays i Wales från och med 2016.
För fler detaljer se referensen för resultatraporter.

Speaker - Mellantider
LiveResultat importerar nu XML V3 format. Som en extra hjälp för att stödja LiveResultat ingår nu definitionen
av radiokontroller. De skapas automatiskt om rätt val är satta i EmmaClient programmet.

Arkiv - Uppdatera från tävlingen
Nu kommer också IOF Id nummer att överföras från tävlingen till arkivet.

Windows Ändra storleken
Vid några uppdateringar av Windows10 fungerade inte Ändra storleken med SportSoftware. Detta är nu löst.

Åtgärdade buggar
Anmälningar - Direktanmälningar
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Det var möjligt att sortera tabellen på efter- och förnamn. Detta spärrade insättning av nya poster. Den enda
användbara sorteringsordningen i detta fönster är inmatningsordning och detta är nu fast.

Speaker - Uppdatera onlinestämplingar
Om fältet Brickor från hade en tid före nolltiden uppdaterades för det mesta ingenting. Nu sätts detta
automatisk t till nolltid, men bara om Tävlingens varak tighet är satt till mindre än 12 timmar.

Preliminära etappresultat med poängräkning
I de preliminära etappresultaten räknades deltagare utom tävlan med och de fick giltiga poäng.

15.9.2015
Förbättringar
Anmälningar - Import
Flerdagars: Om etappstart inte är markerad kommer bricknumret för denna etapp att tas bort. Det fungerar på
samma sätt som vid manuell inmatning i anmälningsfönstret.

Anmälningar - Import - Pirilä format
Förvald filändelse är ändrad från .txt till .csv.

På tävlingsdagen - Läs in brickor
Deltagare med samma bricknummer hanteras nu korrekt.
Hittills har brickans innehåll bara lästs in till den första deltagaren med givet bricknummer automatiskt. Nu
tittar OE2010 efter dubbletter. Om det fins visas dialogen Fråga efter startnummer eller sparas brickan bland
oparade beroende på vald inställning.

På tävlingsdagen - Utvärdera brickorna
Infoga en saknad kontroll för alla deltagare
Om banan innehåller kontrollen som ska infogas flera gånger läggs den saknade stämplingen nu till för alla
dessa. Funktionen stödjer nu också blandad stämpelkontroll. Om den saknade stämplingen hör till en
kontroll med valfri ordning, läggs den till där också.

På tävlingsdagen - Utvärdera SI-enheterna
Nu tillåter denna funktion de nya Beacon funktionerna: Beacon start, Beacon kontroll och Beacon mål.
Observera: Beröringsfri Air+ stämpling med SIAC-brickor sparas inte i backupminnet i en sådan
enhet!

Speaker - Online monitor Klient Webb
Hittills har det för flerdagars varit samma inställning för alla etapper, men användarna definierar normalt en
tävling per dag (med olika tävlings-id) på ROC webbserver.
Nu är det olika definitioner för varje etapp.

Resultat
I de officiella och preliminära resultaten per klass utan tidtagning visas nu deltagarna sorterade efter namn.

Emit - EmiTag
I enlighet med en ofullständig specifikation från Emit har kodsiffror över 240 behandlats som kod för
inläsningsenhet och de har automatiskt ändrats till 250 vid läsning av brickan. Men om enbart EmiTags
används, skriver den beröringsfria målstämplingen (ECB/ETR) koden 248 till brickan. Vid inläsning störde det
250 mekanismen som används för att beräkna stämplingstiden baserad på datorns klocktid.
Nu accepterar SportSoftware 248 som en normal kontrollkod (ingen konvertering till 250). Inte heller
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andra koder som är definierade som målstämplingskoder kommer att ändras. Alla övriga över 240 kommer
fortfarande att ändras till 250.
Observera: Detta gäller bara om EmiTag används som bricka för kodkontroll istället för ECard.
Dessa tillkommande målkoder visades i sträcktidsrapporterna som extra stämplingar. Nu visas de inte längre
där.

Inmatning av tal med klipp och klistra
Ibland sker inmatning med klipp och klistra från ett textdokument eller ett epostmeddelande. För att välja ett
ord eller tal kan man dubbelklicka på det. Vanligtvis markeras önskad text plus alla följande blanksteg till
nästa ord eller tal. Vid inklistring av en sådan text i en numerisk kolumn som bricknummer, blev det
oönskade blanksteg i slutet och OE2010 visade ett felmeddelande när användaren försökte flytta till nästa
kolumn.
Nu tas blankstegen bort automatiskt vilket bättre stöder denna procedur.

Åtgärdade buggar
På tävlingsdagen - Utvärdera brickorna (bara Emit)
Om man växlade bland 250-stämplingar och det inte fanns någon målstämpling, infogades en ogiltig tid och
den kunde inte tas bort.
Infoga en saknad kontroll för alla deltagare
Om stämplingen som ska infogas var den sista placerades denna efter 250-stämplingen.

25.3.2015
Förbättringar
Anmälningar - Gallra elitanmälningar
Sekventiell gallring
Jag har optimerat algoritmen lite så att den nu tillåter gallring över mer än en klass. T.ex. anmälningar ska
fylla H21E, H21A, H21B och H21C i ordning efter rankingen. Denna arbetsmetod används i Tjeckien och kan
också vara användbar i andra länder.
Rapporter
För rapporterna och gallringsfunktionen finns det ett nytt snabbval Bara relevanta k lasser som nu är förvalt.
Det betyder alla klasser som har reservklass definierad. I urvalspanelen finns nu reservklasskolumnen, så att
det också går att sortera efter den.
Gallringsrapporten visar nu anmäld klass för varje deltagare.

Banor - Banor
Nu tillåts kodnummer upp till 9999. Hittills kunde de importeras men inte editeras.

Startlista - Organisation/Lottning
Översiktstabellerna för dessa startlistfunktioner visar nu markerad cell i kolumnhuvudet (box) och i
tidkolumnen till vänster.

Sammanlagda resultat flerdagars
Ny poängberäkningsmetod: Brasiliansk
Detta är en speciell poängberäkning som används i Brasilien. För fler detaljer se referensen för
Resultatrapporter.

Speaker - Online monitor Klient
Nytt val: Lås mottagningsläge (bara SportIdent)
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För att lösa möjliga svårigheter med multiplexrar eller radio kontroller kan nu mottagningsläget låsas manuellt.
Också Comportens baudrate kan låsas, och OE2010 kommer inte att ändra den efter sin egen kontroll. För
fler detaljer se referensen för Online monitor-Klient.

Arkiv - Importera deltagare
XML V3
Klasser: Om Rensa och sk apa igen är valt kommer nu klasser att skapas på samma sätt som vid CSVimport. Hittills skapades inte klasserna.

Filnamn i inmatningsfält
Inmatningsfälten för filnamn (t.ex. i importdialoger) accepterar nu inledande och avslutande citationstecken (").

CSV import
Hittills förväntade CSV-importen alltid en textfil med Ansi kodning. Dock finns det några webbplatser som
levererar CSV-filer med UTF8-kodning. Detta upptäcks nu automatiskt och behandlas riktigt.

HTML export
HTML-filer har gjorts stabilare för webbservrar med avseende på teckentabeller.

Åtgärdade buggar
Anmälningar - Redigera
Om man valt Visa - Layout: Föranmälningar och sen avmarkerat kolumn Bricknummer (eller Bricknummer1
vid flerdagars) för att gömma den och stängt fönstret, gick det inte längre att öppna utan ett felmeddelande
visades.

Anmälningar - Import
XML V3
Rankingen importerades inte.
Anmälda utan klubb importerades inte.

Startlista - Organisation
I högra listan med återstående klasser/banor kunde de tillkommande informationsfälten editeras.

På tävlingsdagen - Saknade deltagare
I avsnittet över Deltagare i mål utan bricka visades löpande tid för deltagare med målstatus som dnf eller mp,
varför man kunde tro att deltagaren fortfarande saknades. Istället måste statusen visas för att markera att
deltagaren passerat målet.

Resultat
Sammanlagt resultat för flerdagars klassvis med poängberäkning
Sammanlagda placeringen skrevs inte ut på etiketter.

Arkivet
Klassrapporter
Rapport- och etikettlayouterna och CSV exportfilen innehöll inte de nya fälten Ålder till och Tidtagning.
Rapport om deltagare
Om en deltagare hade en klass kopplad avbröts export till XML V3 med ett felmeddelande.

Arkivet - Importera deltagare
XML V3
IOF Id importerades inte.
Deltagarens adress blev ibland förvirrande. Fälten blev fel tilldelade.
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Rankingen importerades inte.

Datavisning
I många fall visades specialtecken för vissa språk fel i tabeller i arbetsfönster, fast de visades rätt i rapporter.
Nu har jag hittat ett sätt att kringgå det.

18.9.2014
Förbättringar
Anmälningar - Redigera
I andra länder som Tyskland används startnummer som nummerlappsnummer i motsats till i Sverige.
Hittills måste ett startnummer anges om kolumnen visas. Detta medförde att det aldrig gick att ta bort ett
startnummer som angivits av misstag, exempelvis för (direkt-) klasser vilka har startstämpling och
startnummer därför inte ska visas i startlistan.
Nu k an startnumret tas bort eller lämnas tomt. En dialog för att bekräfta det visas. Detta påverkar inte
användningen i Sverige.

Startorganisation per klass eller bana
Flerdagars: kopiera startorganisation från en etapp till en annan.
Dialogen visar nu tydligare från vilken och till vilken etapp kopieringen sker. Det varnas också om du håller på
att skriva över en befintlig startorganisation med den från en annan etapp.

På tävlingsdagen - Läs in brickor
Dialogen som frågar efter startnummer för en okänd bricka piper nu för att påkalla operatörens
uppmärksamhet.

På tävlingsdagen - Utvärdera brickor
Ny funktion
(Löp-) Tid visas nu i en kolumn i övre tabellen. Det gör det möjligt att lätt hitta speciellt korta eller långa tider.
T.ex. kan tabellen sorteras efter tid och deltagare kan sättas till maxtid när tiden överskridits.
Observera: Klicka på knappen Återställ tabell-layout
för att visa den nya kolumnen.

Resultat - Preliminära resultat per klass
Automatiska resultat med inställning Endast ändrade k lasser
Hittills har statusen för ändrade klasser sparats till tävlingsdata på servern. Det ledde till problem om flera
automatiska rapporter pågick och ibland skrevs alla klasser ut.
Nu hålls statusen för k lassen lok alt av rapportfönstret. Det bör fungera mer som man förväntar sig.

Speaker - Speaker support
Hanteringen av målstämpling har förbättrats. Nu är målstämplingen alltid markerad som radiokontroll i
inställningarna till vänster och markeringen kan inte tas bort. Det innebär att målstämplingarna nu alltid
används för beräkning av inofficiell måltid, om de finns tillgängliga från målenheterna.
Maxantalet 5 radiokontroller tillåter nu 5 riktiga kontroller förutom målstämplingen.

Speaker - Mellantider
Hittills har det skett några svårbegripliga automatiska justeringar av layouten för klassens radiokontroller när
resultatrapporten öppnades. Målstämplingen valdes bort och alla “vanliga” radiokontroller valdes om ingen var
vald.
Nu har det blivit mer begripligt. Nu behandlas målstämplingen på samma sätt som alla “vanliga”
radiokontroller. Alla inställningar behålls oförändrade utom när ingen radiokontroll var vald för klassen. I det
fallet blir alla radiokontroller förvalda och du kan ändra det.
Som konsekvens av detta nya beteende kommer alla klasser att finnas tillgängliga i urvalstabellen nederst.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 15 -

Introduktion

Det gör det möjligt att t.ex. ladda upp också de klasser som saknar radiokontroller till en live webbserver för
att bara visa måltiderna.

Tillägg - Rapportlayouter
Ny funktion Reparera saknade rapportrubriker
Det var en bugg med nya rapportlayouter, se under Åtgärdade buggar nedan. Denna funktion reparerar alla
dessa felaktiga layouter och visar en rapport över åtgärden.
Kör denna funktion en gång för att reparera alla sådana rapportlayouter!

Sortering klubbar per ort
Om du sorterar en klubbtabell per ort blir den nu sorterad efter ort och namn.
Det gäller alla formulär där dessa kolumner finns, t.ex. Anmälningar, Arkiv m.fl. Rapporter per klubb kan
också sorteras på det sättet.

Sträcktids- och brickrapporter
Hittills har kolumnerna för Töm/Check/Start/Mål haft en enda bokstav som rubrik på de flesta språk. Detta
tolkades ibland fel.
Nu är det en mer besk rivande text eller förk ortning där.

Åtgärdade buggar
Anmälningar - Redigera
Rapport Startavgift per klubb
Vid utskrift med inställning Sidbrytning markerad, kom en extra tom sida före sista sidan som visade
sammanlagda summan.
Flerdagars: Sökningen i arkivet med bricknummer fungerade inte om bricknumret hade använts i en etapp
efter dag 1. Det händer särskilt vid direktanmälan till etapper 2-n.
Buggen fanns bara i det "normala" anmälningsfönstret. I Anmälan-Direk tanmälan fungerade det som
förväntat.

På tävlingsdagen - Utvärdera SI-enheterna
Sätt deltagare till Ej start vid flerdagarsarrangemang
Funktionen satte alla deltagare som inte anmälts till etappen till Ej start. Därför fanns de med som ej start i
alla resultatlistor, även om de inte var anmälda till etappen.
Nu behandlas inte de ej anmälda av funk tionen.

Resultat
Alla resultat per klass eller bana
Om inställningen Ignorera "ej start" markerats fanns deltagare utom tävlan som inte startat med.

Speaker - Speaker support
Zoomning av tabellen fungerade inte längre. Denna bugg uppträdde i senaste versionen på grund av rättningen
av Windows Ändra storlek en för alla objek t.
Ogiltiga och tomma stämplingstider för deltagare som saknar starttid (t.ex. direktklasser med fri starttid och
startstämpling och ingen lottad starttid) markerades permanent som nya tider och det gick inte att ta bort
markeringen.

Speaker - Förvarning
Zoomning av tabellen fungerade inte längre. Denna bugg uppträdde i senaste versionen på grund av rättningen
av Windows Ändra storlek en för alla objek t.
Stämplingstider för deltagare som saknar starttid (t.ex. direktklasser med fri starttid och startstämpling och
ingen lottad starttid) beräknades fel. Det innebar att de visades permanent som senaste stämpling, även efter
att de skulle hamnat utanför tidsintervallet.
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Arkivet - Uppdatera från tävlingen
Eventuell anpassning av layouten för arkivtabellen nederst sparades inte.

Rapportlayouter
Om nya layouter lagts till eller uppdaterats (*Ny*), försvann rubrikraden för den gamla Standard layouten.
Det finns också en funktion för att reparera de layouter som skadats av denna bugg. Se under
Förbättringar ovan.

18.6.2014
Förbättringar
IOF ranking Id
Ny funktion
IOF ranking Id är nu tillgängligt i en extra kolumn i både anmälningar och arkiv. Det möjliggör bland annat
export och import med IOF XML V3 format vilket innehåller både nationellt databasid och IOF Id.
Observera: IOF Id ingår inte i export/import av anmälningar med CSV format, för att de många
datautbytesfunktionerna som är beroende av formatet ska fortsätta att fungera. Bara CSV formatet för export/
import från/till Ark ivet innehåller denna k olumn.
Kolumnen är nu också tillgänglig i nästan alla rapporter. Var inte orolig när du får ett meddelande om den nya
rapportlayouten med varje anmälnings-, startlist- och resultatrapport. Gör bara som rekommenderas: ta bort
de gamla Standard layouterna och ändra namn på de nya. Om du inte behöver IOF Id i dina egna
skräddarsydda rapporter, behåll layouterna oförändrade. De kommer att fortsätta att fungera som väntat.

Windows Ändra storleken
Med Windows Ändra storleken för alla objekt i WinVista/7/8 kan du skala skärmen så att den blir mer lättläst.
Det används nu ofta med nya notebooks med 15" skärm och hög upplösning vilket förr bara 24" skärmar
hade. Det ställde till problem med några SportSoftware fönster. Några exempel är huvudfönstret i OEHeats
och funktionen för manuell inmatning av mål- eller radiotider.
Jag lade därför ned stort arbete på att undersöka varje fönster i alla program efter sådana problem. Också, för
bättre läsbarhet, hade Microsoft infört ett nytt standardteckensnitt med Windows 8.
Nu sk alar SportSoftware allt på rätt sätt och det nya standardteck ensnittet används vid förstoring högre än
100 %. magnification higher than 100%.

Open SSL Heartbleed bugg
OpenSSL hade rättat en skadlig bugg kallad Heartbleed i sitt bibliotek. Se t. ex. www.heartbleed.com.
SportSoftware använder detta bibliotek för SSL e-post och FTP-funktioner. De uppdaterade DLLerna ingick
redan i en ny installation daterad 14.4.2014 och de kommer att vara oförändrade i kommande uppdateringar
tills det blir ett nytt skadligt problem... ;-)

SportIdent stöd
Nu stöds SI tCard. Observera: För att läsa dem korrekt, måste masterstationen ha inställning utökat
protokoll.

Emit stöd
MTR5 avläsningsenhet stöds nu för både EmiTag och ECard.

Rapporter
HTML-rapporten har förbättrats. Nu är länklistorna för klasser, klubbar etc. i högerkanten gömda som förval.
De visas när markören förs over knappen Välj k lass o.s.v. uppe till höger.

Tävling - Backup
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Hittills har knappen Skapa filnamn automatiskt skapat en tidsstämplad fil i underkatalogen Back up i mappen
av programminställningar. Nu skapas den tidsstämplade filen i biblioteket som visas i inmatningsfältet, vilket
bör ge store flexibilitet, exempelvis att spara dessa filer direkt till en extern disk.

Anmälningar - Redigera
Hittills måste en starttid anges om kolumnen visas. Detta medförde att det aldrig gick att ta bort en starttid
som angivits av misstag, exempelvis för (direkt-) klasser vilka har startstämpling och starttiden därför inte ska
visas i startlistan.
Nu k an starttiden tas bort eller lämnas tom. En dialog för att bek räfta det visas.

Anmälningar - Importera ranking
Ny funktion
Importen stöder nu IOF-rankingfilen (CSV-fil). Den kan laddas ner från någonstans på IOF:s hemsida. Om du
använder denna, läs först beskrivningen av identifiering i Importera rankinglista referensen.

Num1,2,3
Talintervallet för dessa fält har utökats från 7 till 9 siffror.

Speaker - Radiokontroller
Ny funktion
En ny funktion Exportera Radiokontrolldefinitioner till XML har lagts till. Denna fil kan användas av
resultatservice på nätet för att förbereda dess inställningar före tävlingen. Den första servicen som behöver
(och har initierat) denna funktion är svenska EmmaClient/OBasen-LiveResultat.

Resultat
Automatisk scrollning av Automatisk rapport
Om uppdateringsintervallet var för kort för att tillåta resultatet att scrolla till slutet, uppdaterades rapporten och
scrollningen startade från början, så att resten av rapporten aldrig visades.
Naturligtvis skulle i detta fall uppdateringsintervallet ökas för att tillåta scrollning till slutet. Det skulle
emellertid kräva upprepade justeringar av värdet under tävlingen eftersom resultatrapporten blir längre och
längre.
Nu har den automatiska scrollningen prioritet over uppdateringsintervallet. Det betyder att rapporten alltid
scrollar till slutet innan nästa automatiska uppdatering utförs. Dessutom uppdateras rapporten alltid när den
automatiska scrollningen återstartas från början.
CSV-exporten av sammanlagda poängresultatet innehåller nu alla deltagares poäng.

Åtgärdade buggar
Redigering i tabeller
Om markören var fokuserad på en kolumn med en nedrullningsbar listruta, exempelvis klass eller klubb,
ändrades klassen eller klubben oavsiktligt när mushjulet scrollas.
Nu scrollar alltid mushjulet tabellen. Listan scrollas bara om den är nedrullad.

Redigerare för rapportgrafik
När redigeraren öppnades visades inte alltid sidan på grund av ett internt fel.

Anmälningar/Direktanmälningar
I läge Direktanmälan, gick det inte att ändra kolumnbredden efter att markören flyttats over
direktanmälanpanelen längst ner.

På tävlingsdagen - Utvärdera brickorna
Funktion Flytta bricka
När en bricka flyttades från en deltagare till en annan, som redan hade fel bricka, flyttades ibland inte
stämplingarna och den flyttade brickan försvann.
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När en bricka flyttades till en annan deltagare som ännu inte hade en, beräknades inte start-, mål- och
använd tid.

Sammanlagda resultat för flerdagars tävlingar
Om en etapp hade strukits för en klass, blev det inga sammanlagda resultat för resterande etapper för den
klassen.

14.2.2014
Förbättringar
SportIdent: Förbättringar
Nu används den senaste versionen av SportIdent API. Det betyder att de nya SICards 8, 9, 10, 11 och SIAC
hanteras internt. Hittills har de hanterats som SICard6, med användning av SportIdents
bak åtk ompatibilitetsinställning.
SportIdent pCard stöds nu fullständigt.
SIAC tillsammans med SI Air+ levererar start- och målstämplingar med en upplösning av 4ms. OE2010
avkortar dem på rätt sätt enligt inställningen för tidsformat, på samma sätt som tidtagningsfunktionerna.
Nedladdning av backupminnet från masterenheterna har harmoniserats för att klara alla specialfall som har att
göra med olika hårdvaruversioner och olika inställningar som läge för 192 stämplingar och Utvidgat format.

Emit: EmiTag stöds
Ny funktion
Nu stöder SportSoftware det beröringsfria EmiTag-systemet från Emit. EmiTags kan bara användas för
tidtagning och radiotider tillsammans med vanliga ECard för stämpling. EmiTags kan också användas som ett
fullt beröringsfritt stämplingssystem, vilket är tillåtet för SkidO och MTBO. Alla erforderliga enheter stöds
(ECU läsare, MTR5, ETS, ECB).

Publicering av rapporter till htmlfiler
Html-layouten har förbättrats. Med valet Sidbrytning omarkerat fås hela rapporten I en enda fil. Nu finns det
en hopplista i högra kanten av webbläsarfönstret där du kan klicka på klass respektive klubb som du vill visa.
Med valet Sidbrytning markerat kommer alla filer att ha hopplistor och det finns ingen huvudsida.
Denna funktion finns för alla anmälnings-, startlist- och resultatrapporter efter klasser, banor och klubbar.

Sortering deltagare efter namn
Om du sorterar en tabell med deltagare efter namn, sorteras den automatisk t efter efternamn och förnamn.
Det gäller alla formulär med dessa kolumner, t.ex. Anmälningar, Arkiv, men också Utvärdera brickorna m.fl.
Rapporterna efter deltagare kan också sorteras på detta sätt.

Anmälningar - Direktanmälningar
Ny funktion Det personliga valet Startavgift 2 i direktanmälningspanelen sätts automatiskt efter födelseår
och klass, om det finns en startavgift 2 definierad för ungdom. Vanligtvis är det bara fallet för Öppna
motionsklasser, så bara för den klasstypen markeras kryssrutan startavgift 2 automatiskt och rätt startavgift
beräknas. Åldersgränsen för ungdomsstartavgift är fixerad till 16 år.
Denna automatiska funktion fungerar bara när språk är valt till svenska!

Banor - Banor
Rapporten Antal deltagare per kontroll Denna rapport har nu ytterligare en kolumn för antal deltagare som
har kontrollen som första kontroll.

Startlista - Lottning
Deltagare som startar utom tävlan markeras med ut före namnet så här är fallet i startlistorna.
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Ny funktion Det finns ett nytt val för funktionen Skilj klubbar. Nu kan man välja om separeringen av klubbar
ska ske från slutet till början (sista till första) eller omvänt. Det går också att använda omvända riktningen för
att skilja återstående deltagare som inte kunde separeras med första riktningen.
Den nya lösningen är enklare än den gamla och uppfyller fullständigt några nationella regler, eftersom den
alltid bara arbetar i en riktning. Den gamla lösningen, som inte hade detta val, var en blandning av bearbetning
i båda riktningarna och gav ibland överraskande resultat.
Det finns också ett nytt stycke i rapporten Bekräfta lottning av startlista med deltagare från samma klubb
som startar i följd.

På tävlingsdagen - Utvärdera brickorna
Ny funktion
Om samma kontroll förekommer flera gånger i banan, och (bara) den första saknas, blir numreringen av
stämplingarna något förbryllande eftersom OE2010 tar nästa stämpling vid denna kontroll som den rätta. Det
finns också andra situationer när fel och rätt stämpling inte kan visas riktigt.
Nu finns det ytterligare en funk tion som heter Stäng stämpelkontroll. Den tar bort numreringen, så att alla
stämplingar visas i ordning och enkelt kan jämföras med den riktiga banan som visas till höger. Funktionen
hittas i snabbmenyn som visas vid höger-klick i listan med stämplingar.

Åtgärdade buggar
Anmälningar/Direktanmälningar
Om inga klubbar var inmatade eller bara nya klubbar med klubbnummer över 90000, fungerade inte kontrollen
av valet Använd ark ivets k lubbnummer.

Anmälningar - Startavgiftrapporter
Kolumnen Nummerlapp saknades i rapportlayouterna och visades därför inte i rapporterna.

På tävlingsdagen - Avläsningsenhet - Backup
Ibland hängde sig OE2010 när brickor lästes till föranmälda löpare. Det hände om banorna var kopplade till
klasser och det inte var några individuella banor.

På tävlingsdagen - Läs in brickor
Om banan hade blandad stämpelkontroll och bara en enda stämpling saknades, fick deltagaren status ej fullf
.
Lik som vid normala banor sk a det bara sk e om det sak nas 5 eller fler stämplingar i följd i den fasta banan.

På tävlingsdagen - Läs in brickor - Registrering
Även om inget arkiv användes var knappen Lägg till k lubb från ark ivet synlig i panelen för registrering av
deltagare. Felmeddelande visades om man klickade på knappen.

På tävlingsdagen - Utvärdera brickorna
Knappen Återställ innehåll fungerade inte.

DBIsam låsfiler
I dialogen för att välja eller radera tävling, kan man välja ett nytt rotbibliotek för tävlingar i listboxen med
bibliotek. Det skapade en (dold) DBIsam låsfil i varje underbibliotek, även om det inte fanns tävlingsdata
sparat.
Nu sk apas låsfiler bara i tävlingsbibliotek som används. Om en gammal onödig låsfil hittas i ett bibliotek tas
den bort.
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9.10.2013
Förbättringar
Speaker – Online-monitor Klient Webb
Har gjorts mer stabil efter de första erfarenheterna från denna funktion och ROC olresultat. En mindre
avvikelse från ROC specifikationen har rättats.
De saknade svenska översättningarna som har med denna funktion har lagts till.

Åtgärdade buggar
Speaker - Online monitor - Server
Med stor belastning vid hög frekvens var servern inte tillräckligt stabil.
Nu har ytterligare k ontroll lagts till för att uppnå detta mål.

30.9.2013
Förbättringar
Anmälningar/Direktanmälningar
Valet Använd arkivets klubbnummer tillhör programmet (på den lokala datorn) och inte till inställningarna för
tävlingen. På tävlingsdagen kommer flera datorer att användas för registrering av (direkt)anmälningar, som inte
tidigare inte använts för den tävlingen. Detta val kan vara felaktigt på de datorerna och det kan leda till att fel
om nya klubbar sätts in.
Nu finns en k ontroll om inställningen passar för den ak tuella uppgiften. Om inställningen verk ar vara fel
uppmanas du att ändra den.

Anmälningar - Läge: Direktanmälan/Direktanmälan
Om du har definierat maxantal för direktklasserna (t.ex. antal tillgängliga kartor), visas detta antal nederst i
panelen tillsammans med aktuellt antal tävlande i klassen. Nu visas detta visuellt så att du blir förvarnad när
antalet närmar sig gränsen. Grön betyder OK, Orange betyder att bara enstaka återstår och Röd betyder att
gränsen överskridits. För fler detaljer se referensen för Anmälningar eller Direktanmälningar.

Startlista - Organisation Klasser/Banor
Sök klass resp. bana Om det finns flera klasser med samma starttid som den sökta klassen, har OE2010
tidigare visat rätt startbox, men bara den första klassen för den tiden, även om det inte är den sökta klassen.
Nu visas alltid rätt k lass.
Justera överlappande starttider En dialog för att bekräfta åtgärden har lagts till, eftersom användare av
misstag har förstört startlistorganisationen med denna funktion.

På tävlingsdagen - Utvärdera SI-enheterna
Sätt ej startande tävlande Nu sätts också tävlande utan bricknummer (som inte kan finnas i checkenheterna)
som ej startande.

Speaker - Speaker support/Förvarning
Zoomning av tabellen zoomar nu också den övre panelen med listboxen för val av klasser eller kontroller.

Speaker – Online-monitor Klient Webb
Ny funktion
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Detta är en funktion som tar emot stämplingar vid radiokontroller från en webbserver. Några
radiokontrollsystem tar emot stämplingarna från kontrollenheten och skickar dem till en webbserver. Från den
kan de laddas ner med denna funktion. För närvarande stöds det svenska systemet ROC olresultat.

CSV-export av sträcktider
Vid CSV-export av sträcktider avslutades rubrikraden med (k an fortsätta…) för att undvika onödigt långa
rubrikrader. Nu får alla k olumner rätt (numrerad) rubrik för att underlätta analys i Excel.

Tidtagning - Microgate
Det finns ett nytt protokoll för MicroGate RaceTimer2, som stöds nu.

XML export
XML-exporten till UTF-8-formatet som infördes med senaste uppdateringen fungerade inte riktigt med alla
internationella teckensnitt. Nu har jag skapat en lösning som hämtar den aktuella språkinställningen i
Windows.

Åtgärdade buggar
Startlista per klubb
Om klubben hade lag och listan inte var sorterad på starttid, förekom lagen flera gånger, en gång för varje
lagmedlem.

Tid för struken delsträcka
Om sträckan till första kontrollen hade strukits, blev det konstig löptid, vanligen 0:00.
Denna bugg introducerades av några interna ändringar I förra uppdateringen.

Sammanlagt resultat för flerdagars
I Preliminära resultat visades alltid alla tävlande, också de som ännu inte hade något resultat från aktuell
etapp. Nu ingår de inte i här utan bara i de officiella resultaten, för att visa resultatet från föregående etapper.
Tävlande som hade ej start på alla etapper ingick aldrig. Om Ignorera ”ej start” var markerat, ingick inte de
tävlande som inte startade på aktuell etapp, vilket är fel här.
Nu fungerar ej start flaggan analogt med endagarsresultat: bara om en tävlande inte startat i alla etapper,
betrak tas hamn som ej startande och visas eller inte beroende på om Ignorera ”ej start” är mark erat.

Hantering av lag vid export
Lag representeras på olika sätt i rapporter beroende på sammanhanget. I anmälningslistor listas
lagmedlemmarna individuellt, medan det i start- och resultatlistor är en rad för laget och lagmedlemmarna
visas tillsammans i namnkolumnen. Datat i exportfilerna visades inte på det sättet. Det har nu rättats.

På tävlingsdagen - Startuppehåll
Denna funktion fungerade inte längre eftersom startboxvalet hanterades fel internt.
Denna bugg introducerades med den förbättrade listboxen för val av startboxar i version 21.6.2013.

Hjälp – Sök efter uppdateringar
Destinationsmappen för de nedladdade filerna sparades och återställdes inte alltid.
Om destinationsmappen för de nedladdade filerna innehöll specialtecken eller blanksteg, laddades filerna ned
men installerades inte, och funktionen avbröts med ett felmeddelande.

Inkrementell sökning
Den inkrementella sökfunktionen i arbetsfönstret fungerade inte om markören var i en kryssrutekolumn.
Jag har genomfört en lösning så att mark ören flyttar till föregående (vänster) k olumn utan k ryssruta.

Utskrift av reporter till PDF
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Om destinationsfilen användes, t.ex. öppnad med en PDF-läsare, kunde inte rapporten sparas till denna fil
men det kom inget felmeddelande. Nu visas ett felmeddelande i detta fall.
Rader skrevs vid fel position, t.ex. raderna i en startlista per starttid.

21.6.2013
Förbättringar
Hantering av patruller
Ny funktion Nu kan du hantera patruller i OE2010. Denna funktion har tidigare bara varit tillgänglig i
OEScore V10. Läs hjälpen om Hantera patruller och Anmälningar för att få en uppfattning om hur det fungerar.

Emit backuplappar
Ny funktion En löpares Emit backuplapp kan nu skrivas på sträcktidsbladet. Vid tävling som använder Emit
visas ytterligare en knapp i etikettredigeraren för att sätta in lappen. Det fungerar på samma sätt som en bild.
Det finns också en ny etikettlayout med Emit backuplappen inlagd som exempel.

Speaker - Speakerstöd
För att ge bättre överblick visas nu löpande tiden för löpare som ännu inte passerat radiokontrollen eller målet
med grå färg.

Startlista per starttid (minutstartlista)
Listboxen för val av startboxar visar nu, förutom boxnumret, klasserna i varje startbox. Detta val finns också i
funktionen På tävlingsdagen - Startuppehåll.

På tävlingsdagen – Avläsningsenhet - Backup (SI)
Med mjukvaran 5.80 ändrade SportIdent datamodellen för backupminnet för att spara SICard10/11/SIAC så att
det som vanligt inte är bakåtkompatibelt.
Nu stöds båda alternativen. Alla bör emellertid uppdatera mjukvaran i masterstationerna till 5.80, eftersom det
kommer att spara minne för de nya SIbrickorna.
Dialogen Läs in backup från SI-enhet visar nu om enheten arbetar med inställning 192 stämplingar eller inte.
SportSoftware stöder fortfarande bara 64 stämplingar per brick a.

Kontroll av licensbegränsningen
Om du kommer i närheten av licensens begränsning, får du en varning om det bara återstår några platser
innan OE2010 slutar att koppla upp sig mot tävlingens data efter att licensgränsen överskridits.
Om det händer under en tävling med många direktanmälningar, betyder det att inget fortsätt arbete med
tävlingen kan ske innan du skaffar en högre licens. (Från onlinebutiken kan du bara få licensen nästa
arbetsdag...)
Nu har det förbättrats så att du sk a k unna fortsätta om det händer. Du får frågan om de senaste
anmälningarna ska tas bort, så att du kommer tillbaks under licensgränsen och kan fortsätta med (bara) de
befintliga.

Utskrift av rapporter och etiketter till PDF
Det 3:e parts bibliotek som jag använder för utskrift till PDF stöder inte klippning (klippning av utskriften om
den är för stor för tillgängligt utrymme). Hittills blandades en lång text med nästa kolumn eller etikettfältet
bredvid. Nu har jag gjort en tillfällig lösning som inte är 100 % perfekt men den hjälper mycket.

Uppladdning av filer till webbserver
Ny inställning Uppladdningsfunktionen stöder nu säker anslutning med användning av TLS/SSL-kryptering.

Skicka E-post
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Ny inställning Funktionen skicka e-post stöder nu säker anslutning med användning av TLS/SSL-kryptering.

XML export
All XML export sparas nu i UTF-8 format vilket är oberoende av språkinställningar i Windows.
UTF-8 är ock så det vanligaste formatet för import.

Åtgärdade buggar
Speaker - Mellantider
Kolumnen År saknades i rapportlayouten.
För deltagare utom tävlan visades inte tiden vid sortering på sluttid.

Redigerare för rapportlayout – Redigerare för rapportgrafik
Vid insättning av bild och sedan val av bildfil från fillistan hängde sig programmet.
Vid försök att återställa bilden till originalstorlek hängde sig programmet.
Båda buggarna introducerades med föregående version från 25.3.2013.

Redigerare för etikettlayout
Vid försök att återställa bilden till originalstorlek, fick bilden fel storlek.
Denna bugg introducerades med föregående version från 25.3.2013.

På tävlingsdagen – Saknade löpare
Antalet löpare i klasstabellen beräknades fel. Totalt antal per klass inkluderade vakanser (fel), medan de inte
var med i antal saknade deltagare (rätt).

25.3.13
Förbättringar
Digital kodsignatur
SportSoftware skyddas nu av en digital kodsignatur. Det innebär att du kan vara säker på att det är mitt
originalprogram och att inget tredjepartsprogram (t.ex. aggressiva antivirusprogram) har ändrat programfilerna.
Windows visar inte heller någon varning för att installera programmet.
WinXP varnar inte om en fil är skadad. För att verifiera att du fortfarande har originalfilen måste du titta i filens
egenskaper efter den digitala signaturen.

Utseende
Som du kan se, har jag ändrat huvudfönstrets utseende, eftersom jag nu har en logga... :-))

Klubbnamnsfält
Klubbnamnsfältet har utökats från 10 till 16 tecken. Det löser några namnproblem speciellt I tyskspråkiga
länder.

Automatiska rapporter
Nu kan intervallet sättas till mindre än 10 sekunder. I så fall måste du bekräfta inställningen.

Skriv etiketter till PDF-filer
Ny funktion Nu kan du förutom rapporter också skriva etiketter direkt till PDF-filer.

Skriv rapporter till PDF-filer
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Förbättrad utskriftskvalitet genom att några skalningsproblem lösts.

Skicka e-post funktion
Ny funktion Nu kan du också skicka PDF-utskrifter eller PDF-etiketter. T.ex. med den senare funktionen
kan du skicka sträcktidsblad eller diplom till varje klubb efter tävlingen. (Det sparar mycket papper…)

Flerdagars: hantering av bricknummer mot etappanmälan
Ibland var det problem med deltagare, som inte anmält sig till alla etapper men hade bricknummer angivet där,
t.ex. direktanmälda, för vilka samma hyrbrickor kan fördelas till olika deltagare. Nu har detta förenklats och
OE2010 fungerar enligt följande.
Redigering av anmälningar Om bara ett bricknummer anges (för första etappen), kopieras detta till alla
etapper som har etappanmälan markerad. Bricknumret tas bort för alla andra etapper utan etappanmälan
markerad.
Importer Levererande externa system ansvarar för att fälten är rätt ifyllda. OE2010 läser bara in det som
finns i importfilen. Speciella Finska import: Eftersom det speciella importformatet bara har ett bricknummer
men etappanmälningar, sätts bricknummer in på samma sätt som vid redigering av anmälningar.
Läs in brickor/Avläsningsenhet – backup Om ett bricknummer (manuellt) tilldelas en inte anmäld
deltagare, blir denna anmäld till etappen.
Utvärdera SI-enheterna Om det finns check- eller startstämpling i en bricka hos en deltagare som inte är
anmäld blir denna anmäld till etappen.
Situationen som beskrivs för Läs in brickor/Avläsningsenhet – backup och Utvärdera SI-enheterna ovan kan
bara inträffa om anmälningarna som importerats inkluderade bricknummer för inte anmälda etapper. Om
anmälningarna registrerats manuellt, blir det i detta fall okänd bricka. (Så du vet vad du ska göra…)

Flerdagars: Brickhyra
Hittills har brickhyran för flerdagars definierats för hela tävlingen.
Det har nu ändrats. Hyran definieras nu per etapp. Om Hyrda är markerad för en deltagare, beräknas
brickhyran från etapphyran gånger antalet markerade etappanmälningar.
Detta gäller för anmälningsavgiftsrapporter och export. Arrangörer av flerdagarstävlingar bör gå igenom
detta noggrant och sätta hyran på rätt sätt!

Redigera anmälningar (flerdagars)
Ny funktion Kopiera bricknummer
Ibland registreras inte bricknummer vid anmälan utan anges vid målgång efter första etappen. Det innebär att
de inte automatiskt blir registrerade för följande etapper. En deltagare kan också komma till första etappen
med annat bricknummer än föranmält och kommer att använda det under följande etapper.
För det ändamålet har denna funktion (åter-)införts. Den fanns tidigare i MT2003. Denna funktion kopierar alla
deltagares bricknummer från aktuell etapp (satt i fönstret) till följande etapper, men bara om inget
bricknummer är angivet och deltagarens etappstart är markerad. Du kan välja om föranmält (annat)
bricknummer ska skrivas över eller inte.

Banor - Importera banor
Stöd för det nya IOF XML V3-formatet tillagt. Också ersättningskoder importeras nu.

Startorganisation - Klasser
Klassens bana och första kontroll visas nu i klasspanelen nederst.
Denna information ingår också i översiktsrapporten.

Startorganisation - Banor
Banans första kontroll visas nu i banpanelen nederst.
Denna information ingår också i översiktsrapporten.

Lottning
Nytt val Skilj klubbar automatiskt
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Detta val är aktiverat som förval. Det innebär att proceduren för att skilja deltagare från samma klubb körs
automatiskt efter lottningen. Naturligtvis kan du avmarkera valet om du inte vill skilja deltagarna åt.

På tävlingsdagen - Läs in brickor
Nytt stöd för Emit kodsiffra 99.
Emit-kontroller lägger till en 99 stämpling om kontrollens batteri börjar ta slut. Det finns nu ett meddelande för
det.
Nytt val Okända brickor: Fråga efter startnummer
Funktionen att mata in startnummer för okända bricknummer återkommer för de som tycker att det är
enklare. Fanns tidigare i V10.

På tävlingsdagen - Utvärdera brickorna
Ny funktion Automatisk uppdatering
Nu kan du välja att få tabellen uppdaterad automatiskt. Det hjälper särskilt vid stora tävlingar där en funktionär
hela tiden arbetar med detta fönster vid klagomuren. Det fungerar på samma sätt som automatiska resultat.
Nytt stöd för Emit kod 99.
Om det finns en kod 99 visas ett meddelande i statusfältet till vänster om stämplingslistan. Det finns också
en ny rapport med en lista på alla kod 99 stämplingar.
Ny funktion Emit backuplapp
För Emit finns det en ytterligare panel som visar hur backupplappen ska se ut.

Sträcktidsresultat
Nytt stöd för Emit kod 99.
Kod 99 visas inte längre i sträck tidsrapporten och sträck tidsbladet.

Speaker - Speaker support
Ny funktion Nu visas rullande mellantider för de tävlande som ännu inte stämplat vid kontrollen på samma
sätt som i tidkolumnen. Du kan alltså sortera efter en mellantidskolumn och se kommande löpare på samma
sätt som för sluttiden.
För bättre överblick markeras de sorterade kolumnerna med grön färg.
Ledartiden i varje kolumn markeras nu.
Nytt val Ta bort färgmarkeringer efter
Automatisk markering av nya stämplingar/tider tas automatiskt bort efter tiden som angivits i fältet.
Ny funktion Ta bort ogiltiga mellantider
Vid felstämpling kan ibland ogiltiga mellantider visas i tabellen vilket vilseleder speakern. Hittills har du varit
tvungen att ta bort den manuellt i editeringsfönstret. Nu kan du ta bort en sådan tid direkt i speakerfönstret
genom att klicka på tiden.

Speaker - Förvarning
Två nya visningsinställningar tillagda: Scrolla automatiskt och Snabbresultat för senaste stämplingen
automatiskt.
Namnen för inställningarna är självförklarande och de kommer att vara till stor hjälp för speakern.
En kolumn för tid efter ledaren tillagd. Det är en valfri kolumn som kan visas/gömmas med tabell layout
menyn.
Ledartiden är nu markerad.
Nytt val Ta bort färgmarkeringer efter
Automatisk markering av nya stämplingar/tider tas automatiskt bort efter tiden som angivits i fältet.
Bara för flerdagars
Kolumner för totaltid, -placering och –tid efter tillagda. Dessa kolumner är bara tillgängliga för flerdagars efter
etapp 1. De kan visas med tabell layout menyn om du öppnar förvarningsfönstret för första gången vid en
flerdagarstävling.
Nytt snabbresultatsval Totala resultat. Om vald visar snabbresultatet totalresultatet istället för etappresultatet.

Speaker - Mellantider
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Hittills har inställningarna för vilka radiokontroller, som skulle visas per klass, sparats i en enda sektion i
inställningarna för rapportfönster. Det betydde att om du visade resultat för en annan tävling, återställdes
inställningarna för den nya tävlingen. Det gick då inte att växla mellan flera tävlingar och visa
speakerresultaten med deras speciella kolumnlayouter.
Nu sparas inställningarna per tävling, så att de inte förloras.

Speaker - Mellantider (flerdagars)
Nytt val Visa totaltider
På samma sätt som i speakerfönstret kan du välja mellan att visa etapptider (förvalt) eller att visa totaltiderna.
CSV filformatet har ändrats. Nu finns en extra kolumn för totaltid. Totaltiden och etapptiden finns alltid med.
Beroende på sammanhanget från vilken filen exporteras, visas mellantider och placeringar totalt eller för
etappen. För endagstävlingar exporteras samma filformat och totaltidskolumnen förblir tom.
Fälten i XML-exportfilen fylls med motsvarande information.

Speaker - Online monitor klient SportIdent
Bearbetning av stämplingar som sänts flera gånger från SRR-enheter har förbättrats och blir mer robust.

Speaker - Biografier
Ny flagga VIP
Du kan markera denna flagga för VIPar (Very Important Persons). VIPar markeras med speciell färg i speaker
- och förvarningsfönstren oberoende av deras resultat. På så sätt påminns speakern om dem.

Tidtagning
Nu är knapparna för att tilldela löparna till annan tid tillgängliga med sorteringsordningen tid och inte bara
inmatningsordning som förut.
Ny funktion Byt tider
Hittills har det bara gått att knyta löparen till föregående/nästa ej knutna tid. Nu finns två ytterligare knappar
för att byta tid med föregående/nästa (redan knutna) tid.

Åtgärdade buggar
Automatiska rapporter
Ett fönster med automatisk rapport lade sig över andra öppna fönster när dess innehåll uppdaterats. Det var
irriterande om det var flera överlappande automatiska rapporter öppna samtidigt.
Det var resultatet av en felrättning i början av V11. Nu har jag hittat en bättre lösning som uppför sig mjuk are
och behåller fönsterordningen. Det innebär att du k an arbeta i ett arbetsfönster, exempelvis Utvärdera
brick or, medan rapporterna uppdateras i bak grunden.

Skriv rapporter till PDF-filer
Om Separata filer valts, skapade inte funktionen en ny fil för det andra stycket (d.v.s. ny klass eller klubb) om
första stycket fyllde hela sidan.
Om Separata filer valts, togs inte gamla filer med samma filnamn men med högre filnummer från föregående
export bort.

Installation: Registervärden
Ibland klagar vissa Windowsinstallationer för att registervärdena inte har rätt typ.
Det är värden som krävs för drift i nätverk. SportSoftware fungerar både med de nya ändrade värdena och med
deras tidigare alternativ.

Export av rapporter
Om exportfilen redan fanns, skrev exporten temporärfilen men kopierade den inte över den befintliga.

Redigerare för rapportgrafik
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Funktionshjälpen i redigeraren fungerade inte.

Importera banor
Med XML-formatet importerades banlängder under 1000 m fel.

Lottning
Vid fördelning av startnummer separat per klass/bana, kunde man inte se om det blev flera lika startnummer.
Det var speciellt irriterande vid flerdagars, där man i klassfönstret inte ser deltagare som inte är anmälda till
etappen (men de har fått startnummer...).
Nu finns en k ontroll för k lassen/banan. Om det är något fel med startnumren i klassen/banan, blir det ett
felmeddelande och kontrollrapporten visas automatiskt.

Tävlingsdagen - Utvärdera brickorna
Markörförflyttningen var för långsam i inmatningsfälten för tid och kommentarer.

Tidtagningsfunktioner
Efter manuell inmatning av tid raderades inte fälten för startnummer och tid.
Nu raderas de efter att inmatningen sparats, för att visa att operationen lyck ats och för att undvik a flera
inmatningar av samma tid.
Rapport: Vid uppdatering av urvalstabellen försvann delar av innehållet.

20.12.2012
Förbättringar
Skriva ut rapporter direkt till PDF-filer
Alla rapporter har nu en ny funktion: skriva ut till PDF. Nu kan du skriva ut rapporten direkt till PDF-filer.
Ännu så länge är detta endast möjligt för rapporter. Skriva ut etiketter till PDF-fil är fortfarande på göra-listan.

Sök efter uppdateringar
Ny funktion Nu kan du söka efter uppdateringar och hämta dem direkt från programmet. Normalt kommer
setup-filen, de översatta hjälpfilerna och PDF-handböckerna att erbjudas. Det finns också vissa automatiska
kontroller från gång till gång.
När du väljer språk, så kommer hjälpfilen att kontrolleras om det finns en tillgänglig på valda språket och om
den verkar föråldrad. Om så behövs, erbjuds du att hämta och installera de uppdaterade filerna.

Export av rapporter
Exporter kommer att först skriva i en temporär fil. I slutet, kommer filen att döpas om till det ursprungliga
namnet. Detta förhindrar tredje part-komponenter, vilka kontinuerligt söker efter nya versioner av exportfiler,
från spärrar som orsakas av Windows-filsystemet.

Åtgärdade buggar
Gemensamma dialogrutor
För vissa gemensamma dialogrutor (t.ex. Välja tävling) kan storleken ändras men den anpassade storleken
sparades inte. Dialogrutan visas i stället alltid med den ursprungliga storleken.
Nu återställs anpassad storlek .

SportIdent SIAC
Vissa onlinestämplingar från SportIdent SIAC kunde inte beräknas på grund av ett överflöde för kodsiffran.
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Det var en SI-intern förändring i specifik ationen som nu har implementerats.

27.9.2012
Förbättringar
Hjälpfilen
För en bättre översikt har uppdateringshistoriken (Release Notes) flyttats från Readme.txt till detta ämne i
hjälpfilen.
Infört ett nytt avsnitt Optimera nätverksprestanda. Du kan hitta detta som ett delämne i Arbeta i ett nätverk.
Jag ber er att snarast läsa detta noggrant!

Startlista - Starttider
Om vissa startplatser är markerade, finns det nu en kontroll om alla klasser har startplats angiven. Du
kommer att få en varning om detta inte är fallet.

Flerdagarstävlingar med jaktstart endast för vissa klasser
Vid många flerdagarstävlingar har endast en del av klasserna jaktstart och andra inte. Startlistan utan
jaktstart för den sista etappen måste lottas i förväg. Fram till nu har detta haft vissa besvär eftersom det
vanliga menyvalet för att lotta startlistan hade inaktiverats för den sista etappen. Så du var tvungen att slå på
och av jaktstartflaggan hela tiden.
Nu hålls alltid alla startlistalternativ ak tiverade. I startorganisation med klasser resp. banor, kommer klasser/
banor med jaktstart inte att visas. I de olika funktionerna för lottning av startlistan, får du rimliga meddelanden
som anger att en klass har jaktstart. Dessa klasser måste vara tillgängliga här eftersom du bör kunna tilldela
dem Xtra startnummer för jaktstarten.

Klubbresultat
Vid stora tävlingar med mycket belastning på servern (speaker), tog klubbresultat och alla resultat som härrör
från detta (t. ex. pressresultat) mycket lång tid över nätverket beroende på skrivåtkomst till server-databasen.
Detta hade nu optimerats så att dessa rapporter tar ca. halva tiden.

Speaker mellantider
Till skillnad till standardbeteendet för rapporter, återställs klassvalet alltid till det senast använda tillståndet.
Med standardrapporter, återställs upp till 10 markerade klasser, annars markeras alla klasser.

Stöd för IOF XML-V3
Exporterna av anmälningar, startlistor och resultatrapporter stöder nu den nya IOF XML-V3-standarden som
har släppts i år. Du kan undersöka om någon tredje part, dit du exporterar någon av dessa rapporter till, redan
stöder den nya standarden. Om ja, så skall XML-V3 export-formatet föredras i stället för det äldre XML-V2 och
CSV-format.

Problem i högt belastade nätverk med Win7 och WinServer 2008
Det har funnits rapporterade problem i nätverk med Win7 och WinServer 2008. Tillsammans med några
erfarna användare, främst arrangörerna av Fin5 och WMOC 2012, grävde jag djupare i problemet. Resultatet är
en liten förändrad inställning i OE2010, nya registerinställningar vid installationen, samt en lista över saker att
göra (valfritt), som nu ingår i hjälpfilen. Du hittar detta i det nya avsnittet Optimera nätverkets prestanda. Jag
ber er att snarast läsa detta noggrant!

DBIsam databas låsfiler
Låsfilerna har bytt namn till SportSoftware specifika termer. Detta gör det mer sannolikt att aggressiva
viruskontroller inte påverkar dem. Men kan inte detta garanteras...
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Åtgärdade buggar
Rapportval
När du klickar på knappen Uppdatera tabell längst ned till vänster i urvaltabellen, har den tidigare
markeringen bevarats eller inte, beroende på om Markera/Avmarkera alla-knappen hade använts tidigare.
Valet behålls nu i samtliga fall. Det k an finnas särsk ilda rapporter där det finns ett annat beteende.

Huvudmenyn etappväljaren
I nätverksmiljöer, öppnades funktionsfönster med fel etapp (olika mot det som visas i huvudmenyn) under
vissa omständigheter. Bland annat var en huvudorsak att ingen arbetade lokalt på server-PC:n vilket innebar
att standardetappen alltid hade hållits vid 1.
Nu sparas etappen lok alt (endast för nätverk sk lienter), så att den (lok ala) visningen i huvudmenyn alltid
matchar den ak tuella inställningen.

Startorganisationen Klasser
Av misstag var det en tom Översiktsrapport.

Startorganisation/Jaktstart
Det var ingen giltighetskontroll av startplats och startbox.
Nu är detta begränsat till 4 siffror-> < 9999.

Startlista - Lottning
Vid flerdagars, har inte etappväljaren visats korrekt med dess dragningsknappar. Etappen kunde således inte
ändras inom formuläret.

Startlista - Jaktstart
Jaktstartberäkningen blandade vakansplatserna bland de som inte var kvalificerade.
De sorteras nu alltid till slutet av startlistan av de ej k valificerade.

Automatisk detektering av Ej fullf.
Om en tävlande inte stämplat vid någon kontroll, fick han Felst. i stället för att ange att Ej fullf.

Prisutdelning
Om alla deltagare för en klass hade startat men hittills ingen gått i mål, så var klassen markerad som Klar för
prisetutdelning.

Sträcktider
Om en bana hade blandad stämplingskontroll och Emit stämplingssystem, så visades tidsstämpeln för 250
läsaren som en extra stämpling.

Rapporter med deltagare
I olika rapporter med deltagare, t.ex. anmälningar, startlistor och resultat, var vakansplatserna tillgängliga i
markeringen och visades därför om alla deltagare var markerade.

Speaker mellantider
Valen och inställningarna för kontrollerna återställdes inte alltid korrekt.
Observera: Valen och inställningarna för k ontroller är sparade lok alt och bara om rapporten har uppdaterats
med dessa inställningar. Så k lick på k nappen Uppdatera i urvalstabellen k ommer att återställa
inställningarna som har använts för den senaste uppdateringen av rapporten.

Saknade deltagare
Rapporten innehöll vakansplatser vilka inte är intressanta här.

Importera banor
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Startplatskoden 10 importerades som tom. Det fanns flera potentiella problem med bokstäver i startplatskoder
som de levereras av Condes och OCAD.

Förvarning
Fönstrets standardhöjd var för hög för 1024 x 768.

3.7.2012
Improvements
Entries
Enlarged the class long name to 50 characters, to cover special requirements in UK.

Edit Entries - Reset to vacant place
This function now resets the start fee to no start fee to avoid confusion with subsequent actions. The same
happens when modifying an entry to vacant manually.

Entries import - Finnish format
Added support for a format change of the IRMA entries service.

Start list organisation by classes
The list of remaining classes now displays the course and the first control. The list can be sorted by those
columns which may provide you a more suitable overview.
You can filter the table by the start place now. If you select one, then only the classes and start boxes of that
start place will be displayed. Dragging a class into a start box column with preselected start place will set the
start place automatically.
Startplace(s) will be displayed in the header of the start box column together with the start box number.
Now you can drag and drop the start box columns to rearrange them.
The check start list organisation report has been extended by three new paragraphs: Classes with the same
course (not only the same 1st control), Missing start places and Multiple start places within a start box.
Be sure to study the context help of this function to get the most out of these new features!

Start list organisation by courses
The list of remaining courses now displays the course no. and the first control. The list can be sorted by
those columns which may provide you a more suitable overview.
Now you can drag and drop the start box columns to rearrange them.

Report Start list by clubs
As a new option, competitors can be sorted by start times within the club now.

Competition day - Evaluate chips
When trying to exchange a chip, and the destination competitor does not have a chip, you get an error
message and the focus remains on the (faulty) destination competitor. This appeared as being not much
helpful. Instead, now the focus returns back to the source competitor which seems to be more useful in this
situation.

Results - Automatic result print service
New function. Using this result print service function, you can offer a print service point at your competition,
where the competitors can get instant results and their own split time sheet, using their chip as the key.

Results - Split times
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Added a new label layout which is suitable for receipt printers which cut the paper after the last line printed.

Speaker - Online monitor client - SportIdent
Added support for the new SRR dongle. It is now recognized correctly and the client window will switch to
receive mode in this case.

Speaker - Prewarning
The Zoom setting now applies to the Quick result table also.
The header of the Quick result panel now displays the numbers of the competitors also (how many passed
vs. all).
Indicating that a punch does not belong to a competitor's course (mispunch) had been made somewhat
clearer. Now there is a question mark (?) for the control number and the quick result will display an
appropriate error text.

Various imports of competitors resp. entries
Since negative or zero chip numbers are not allowed, such a faulty number will be set to blank (no number)
with the import now.

Code checking
If 5 or more subsequent punches are missing, then the competitor will be set to dnf automatically now. This
happens at every time a chip is inserted into the system, f.ex. at Read chips or Download backup. This also
happens when running the Repeat code checking or Insert punch actions in Evaluate chips.

SportIdent
Updated the recognition of the station type and function to the newest specs from SI. This is f.ex. important
for the new SRR stations and dongles. Also master stations will now be recognized correctly as BSM7/8
compared to formerly BSF. See the Download SI station backup dialog and the speaker client window.
Added support for SICard10/11. So far this had been accepted only if the master station was in non extended
mode. Now this is also supported in extended mode.

General: automatic window position recovery
At large events, some users are using multiple monitors with the same PC. For this you can launch OE2010
multiple times and display the different instances on the different monitors for special tasks. Some people
even moved the report layout editor to the secondary monitor. However, if you launched OE2010 the first time
after having disconnected the additional monitor(s), it could happen that you did not see anything because
OE2010 restored its main window at its last used position which had been on a former secondary monitor. So
far, you could only fix this by either reconnecting this monitor and dragging OE2010 into the main monitor or
by editing the Ini file. The same happened to such standalone modal windows like the report layout editor.
Now OE2010 detects such cases and it will shift and resize a "lost" window automatically so that it will be
visible on the main screen.
A similar situation may happen to the working or report windows which may get moved out of the visible part
of the main window for some reason. In this case, the top and left coordinates of the window will be adjusted
automatically if less than 20% of the height resp. width of the working window are visible when reopening it.

Bug fixes
Entries - Edit
Having entered 0 as the chip no, OE2010 issued an internal error.
Now there is a more descriptive message.

Report Entries-Entries by competitors
The start time column in the selection table was not displayed in the right time format at the beginning.

Entries - Import special format (Finland)
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The dialog did not open the right context help topic in all languages except German.

Start lists report by start times
If you had done the start list draw by courses at a multiday event, then the start list by times of stage 2 and
higher did include the competitors from start box 1 only.

Speaker - Radio controls
If you have classes with individual courses, then you have to assign one of the individual courses to the class.
Otherwise you are not able to define a radio control for this class. OE2010 had accepted the input of the code
number, but there were no radio controls inserted for the resp. classes. And if the radio control was only on
the individual courses, then it had been removed from the list as a whole.
Such controls can still not be inserted, but now there is a warning in this case.

Speaker - Intermediate results
When attempting to print a result on labels, there was an exception and the printout was aborted.

Uploads to the web
Sometimes the upload seemed to hang if the destination folder was not found.

XML V2 exports
Some class oriented lists did not export the ClassId. Now always the ClassId will be exported together with
the ClassName.
There was wrong spelling of competitor status OverTime in results, which caused f.ex. Swedish Eventor to
abort the upload.

3.4.2012
Improvements
Entries - Import classes
New function. Actually this is the same function as in Extras-Import classes. This function had been
extended to support the IOF XML format now. There are already some web sites which offer this format for
download. This means that you need to define the classes at the web site only once and then you can import
this into OE2010. For this reason, this import is now also available from the Entries menu.

Entries - Report summary by classes
This report now includes the numbers of max. competitors besides the number of entries. By default they are
hidden but you can activate them if necessary.

Speaker - Speaker support
NC-ed competitors are now displayed in the live table. So far, they had been ignored and they did not appear
in the table.

Speaker - Speaker results
NC-ed competitors are now shown correctly at the end of the result. So far, they had been ranked like normal
competitors.

Speaker - Online monitor client
Resending punches from the log file now allows a selection by punch times to avoid having to resend the
whole file after connection problems during the race.

Speaker - Online monitor server
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If the server could not be started, then the window only displayed "server stopped" which could be missed by
the operator. Now there is an additional error message in this case.

Extras - Import clubs
This function had been extended to support the IOF XML format now.

Network breaks
So far, it had been nearly impossible to stay within the application and continue after a network break. This
had beeen improved now. Just try it if you experience such a situation... This is especially important for the
online speaker functions.

Supporting the new IOF XML V3 format
The imports of classes, clubs and entries (also into the archive) now support both the old V2.0.3 and the new
V3.0. The import procedures detect the version automatically.
The exports still export the V2 only. The exports and the course imports will support the XML V3 after it will
be fixed finally and there will be other parties which support this.

Changes in the data structure
Some new fields had been introduced to match the semantics which is given by the new IOF XML standard
V3.
Archive Classes and Event Classes table: new fields for Age to and Classification.
Entries table: new field for Entry Id.
Please read the hints given in the context help carefully! Notice: if the layout of an entries or class table
grid looks silly, then this came from the new columns. Just click the Reset table layout button to fix this.

Application startup time
The startup procedures had been improved to optimize the overall startup time of OE2010.

SI devices in general
If you read the backup memory of a station via the master station, then you often got read errors or SI not
ready due to an unstable coupling between the station and the master station. Inserting the coupling stick
helped here in all cases. Now I made the process a bit more robust so you should be able to always read the
backup memory without a coupling stick.

Internet connection for uploads
It looks like dial-up is no longer used for an internet connection anywhere. Furthermore, this feature makes
problems sometimes with certain setups of Win7 and Vista. So I removed this. Now an upload expects an
existing internet connection and it will abort as usual if the destination can't be accessed for any reason.

Label layout editor
Sometimes you will be notified that there are fields outside the label. This may happen if you had changed the
printer or modified the number of rows or columns. Mostly it is hard to find where they had been left. Now
there is a new function in the editor which retracts them back into the label.

Bug fixes
Entries - Edit Clubs
If you accidentally happened to clear the club number, sometimes the application hung with endless
exceptions.

Courses - Import
When importing a XML file from Condes, the classes were not assigned. This bug was new in the last release
of 22.12.11.
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Start list draw (Classes, Courses)
If time blocks were used and a class had a start interval of 0 (-> mass start or just as a dummy value for open
classes), then OE2010 hung when trying to display the class in the class table. The same happened when
running the function Seperate clubs.

Speaker - Client/Server monitor
Only one of both windows could be opened within the same instance of OE2010.
However, if you run both functions on the same PC, it is strongly recommended to run those windows in
two different instances of OE2010. Only then you will fully profit from the improvements which had been
implemented in the release of 22.12.11.

Speaker - Speaker Support
If the option Show marked competitors only had been set, then the table was empty after reloading it.
Button Highlighted (to clear all highlightings) had the wrong mouse hint.

Speaker - Prewaring
When Refreshing the table, always all competitors had been highlighted.
Only new incoming punches should be highlighted.

Start list organisation - Courses
The search field showed the hint Search class. Now it is Search course.

Entries - Edit
While inserting a new entry, you can click on the option Use archive class no. which displayed the Alternative
classes tab. If you then clicked on the new tab, then you was asked to save the last entry. If you clicked on
Yes, then this saved the entry but the menu had not been updated accordingly. Clicking on the (still enabled)
Save button issued an exception not in Edit mode.
Now the Alternative classes tab will appear only when the entries table is in Browse mode.

Competition day - Evaluate SI stations
Report about punches
Refreshing the selection table lost part of the columns.
Report Find not started competitors
The time format settings did not work for the selection table.

Competition day - Log files
The selection table always displayed unknown chips, even if the competitors had been pre-entered with the
right chip numbers. On the other hand, with inserting into the event, they were assigned to the predefined
competitors.
Now the selection table will display what will be the result after inserting.

Automatic result reports
After you had started the automatic report, then the various dialogs for printing, labels, upload etc will be
displayed once in the beginning to allow you to define the respective settings. After that, those settings will
be used until you stop the automatic result. However, as long as the report was empty, those dialogs were
not be invoked but only after the first competitor appeared in the report.
The dialogs must ALWAYS appear just after having started the automatic report to avoid confusion.

Various reports by clubs - function Send Emails
If the html file names got too long, then the zip files had strange (shortened) names and they were empty.

File selection dialog
The file selection dialog reduces the selected file to its main part, if the file came from an export/publishing
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with unique filenames set, i.e. there is a time stamp at the beginning of the file name. However, in some
situations this is not useful, like selecting log files.

Reports general
If no printer was installed, then the report aborted without any notice since a printer is absolutely required for
the label layouts.
Now there is a message.

22.12.2011
Improvements
Entries - Edit in EOD mode / Entries - Direct entries
Normally EODs will be entered during the running event. If you are using start numbers and you are working in
a network, then you got many error messages about duplicate start numbers because another operator was
quicker than you and he had already assigned your start number which had been preset by OE2010.
Now this had been improved. If you are inserting new entries in EOD mode (which is the default working mode
in the Direct entries window), a new start number will always be recalculated automatically if the preset one
had already been used in the meantime. In all other situations you will have to solve duplicate start numbers
manually as usual.

Entries - Edit
The columns for the Xtra start numbers and the accompanying preceding text are now available for being
edited manually. Normally you should only distribute them by the start list draw. But now you can edit them
to fix late changes or for late entries.
New function: Reset competitor to a vacant place
You may need this function if you want to put a competitor into a different class after the start list draw. If you
have a predrawn start list which follows well-defined competition rules, then it is not possible to just change
the class. Instead, the competitor must be set into a free vacant place of the destination class while his
original start place within the wrong class must be reset to a vacant place. This function perfoms the second
step with a single mouseclick.

Split time results
So far, the column headers at the top for punch times had been kept blank, no matter if you had edited their
text in the report layout. Now you can edit the split time column headers (for special purposes), and then this
will be displayed in the report.
Extended format is now be saved with the report window. Formerly, always the non-extended format was
shown and you had to switch to the extended format manually. Now always the last format option is restored.

Automatic results
Introduced a new option Scroll automatically to let the result scroll down.

Labels - Split time sheets
Updated the A4(1) Split times/Places layout. In addition to the former layout version, this one shows not only
the intermediate times incl. the placings, but also the split times with placings.
Introduced two new label layouts (split time sheets) called A4 Extended 39 resp. 30. In addition to the above
sheet, they show the current leaders on each split/int. time as well as the current result standings of the
competitor's class.
These layouts are available for the extended split results.
See also below about the new layout update procedure.

Competition day - Evaluate chips - Print result sheets / Competition day - Read chips
Introduced a new option Extended format for printing the result sheets. In this mode, the extended split time
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sheets (see above) are supported. So now you can hand out complete intermediate results to every
competitor after he had downloaded his chip in the finish.
Since this is quite a heavy function especially for large events, please perform thorough performance tests
before your race and before you promise that to the competitors.

Speaker - Prewarning
Now you can select the classes which you want to watch in this window. This will give a better overview for
the speaker here.

Speaker - Intermediate results
In the selection table, only those classes had been displayed which had a radio control which had really been
watched at a speaker window. Consequently some classes were missing which also have radio controls but
had not been watched in a speaker window. This caused some irritations. Now all classes with radio controls
appear in the selection table, no matter if they had been watched actually.

Speaker - Online monitor client and server / Time taking functions
The performance has been dramatically improved by a factor 3-4. This can especially be seen at high
frequencies of incoming punches, or when resending a punch log file.
This improved algorithm had been implemented for the time taking functions also.

General: Report and Labels
New update procedure
If there was a new default layout installed so far, you had been prompted about that and you was asked to
reset to the default layout. Thus you lost your own customized layouts and you did not get any clue which
particular layouts of several ones had actually been changed.
Now the procedure had been made more comfortable.
If a new or updated default layout file had been installed, then OE2010 will recognize which particular layouts
had been updated/added and it will add them to your working layout file, leaving the existing layouts
unchanged. The new layouts will be marked by *New*. You are now asked to
Compare the new layouts to the old ones.
Remove the hint *New* from the layout descriptions, after you had checked out everything and maybe
added your customizations into the new layouts.
Finally remove the corresponding outdated layouts.
And of course you can shorten this procedure by simply restoring the complete default file (if you never had
customized anything for the resp. report).
For more details, look into the general help topics about Reports.
With this release,the following report layout had been updated: Report Classes in Entries. Open this report to
experience how the update procedure work s.
More important, there are one updated and two new extended split time sheet layouts installed. Since they all
belong to the same label pool, you can open either an extended split times result report, a Read chips
window, or print a sheet in Evaluate chips to see how this is updated. Note that you have to activate the
Extended format option for the result sheets in the latter two windows.

Bug fixes
Entries - Report Start fees-Overview
If a club had no entries (but maybe some extra fees only), then the club was not displayed in the club
column.

Entries - Report Classes
The column start fee 2 was missing.
Read also above about the new layout updating procedure.

Courses - Courses: Report about courses

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 37 -

Introduktion

If the line for the classes was empty (no class columns there), then OE2010 hung until it aborted with
memory overflow.
More: now this line won't be displayed at all if there is no class column.

Speaker - Online monitor Client
If a SportIdent station had been driven in non-extended protocol, the punch times were sometimes calculated
wrongly.

Speaker - Online monitor server
In some configurations, especially with Win7, the server window could hang if a large punch log file had been
sent again (with high frequency). This was some synchronization problem between receiving the punches in
the server window and displaying them.

Speaker - Intermediate results
The context help button did not open the special help topic for the intermediate results but the general results
help.

Competition day - Read chips
When opening the window the very first time, there were some painting problems.
When assigning a reserve place to a competitor manually, the chip contents of the former reserve place were
not removed properly. They showed up for new (direct) entries, which were inserted later.

Competition day - Evaluate SI stations
Reading the backup of a control station in extended protocol did not work correctly in all cases.

Results - Press results
If the selection table was not sorted by club number and only a few were selected, then the report displayed
the wrong clubs. This bug occurred in other reports also.

General: incremental searching in table grids
The incremental search by classes resp. clubs did not work properly if you entered a search text which could
not be found in the table. Normally the search should stop at the next higher record but it jumped to the end.

General: Folder selection listbox
If the last folder in the text field is not found, then there was an exception when trying to open the folder tree.
Now it falls back to a well-defined existing folder from where you can start browsing.

General: Report - Publishing as txt file
If the event description was too long for the specific line width of a report, then the action aborted and the
destination file was empty.

FinnSpring demo event
The data included dummy radio punches which were displayed in the Prewarning function.
If you want to play with this event, then please restore it from the back up first.

14.9.2011
Improvements
Help files
Some text added at some places, f.ex. to point out that SI/Emit settings must be defined for every stage

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 38 -

Introduktion

individually at multidays.

Display of difference times
Difference times will now be displayed with a preceding + (plus) in all reports like this had already been the
case in the speaker window.

Entries - Edit
There is a special mode for handling entries of the day, which are all new entries. In this mode, you can use
the Search chip no option for the archive which inserts the right competitor from the archive after you had
entered the chip no. of the new entry.
However, in many countries the direct or late entries are handled by predrawn vacant places which you can
edit and fill with a real competitor manually. Now the same handling with the chip no. is available for editing
vacant places. If you enter a chip no into a vacant place, then the competitor will be searched in the archive
and the vacant place will be filled with his details. The class will not be changed and the start fee will be
recalculated using the current late start fee settings.

Entries - Import entries
If there is no entry class given explicitly in the CSV or XML import file, then this field will be filled by the
(normal) class value. This corresponds to the behaviour when entering new entries manually.

Entries - Import entries, Import special formats (Pirilä)
Added a new option Add all. This allows to add all records of the import file, no matter if somebody already
is in the event. This option may be useful if your web entries service can provide import files which only
include the latest entries, and you don't have an identification field which is required by the option Add and
update.

Automatic results: changed classes only
There was feedback that this feature should not work as expected. Unfortunately nobody could reproduce this
later nor could I. I checked the code and found and removed a possible source for this behaviour. I hope it
works more reliable now.

Speaker - Prewarning
Displaying the finish punch did not show places and quick results. This has been fixed. However, this was not
good enough since sometimes the finish punches and finish times differ from each other (see Emit: Online
finish punch) which may cause some irritations. Now this display is no longer called "Finish punch" but
"Finish". This means that now first the official finish time will be used and secondly the online finish punch.
So now this function can also be used without any radio controls, just to get information about interesting
incoming runners of all classes.

Results - Export special format Finland
If a class had been cancelled, then this class is not included in the export.

All Time taking functions
In the status line there are mostly two LEDs, one for the punching system device and one for the time taking
device. They displayed in the same shape and they had identical hints, which caused some irritations. Now
the LEDs are different graphics (the time taking LEDs have an additional clock symbol like the buttons on the
menu) and they have different hints. Also their order in the status line had been switched so that this is the
same order like in the top menu bar.

Bug fixes
SportIdent: automatic detection of the right baud rate
This automatic detection requires that the station connected will respond to OE2010 at one of the possible
speed settings. If there are stations connected via a radio modem, GSM module or any other concentrator,
then there is no response and f.ex. the speaker client window waits in receive-only mode for incoming data. In
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this case the speed which you had preset manually will be used. However, if you opened the port settings
dialog later, it had always been preset by 38400 bps. This caused some irritations.
Now always the actual speed will be shown in the port settings dialog.

Entries-Edit
Editing an entry without a club assigned was not possible because OE2010 aborted the action with an
exception.

Entries - Report: Classes
This report did not include the start fee2.
There is a new default layout installed. To get this working, display a classes report and then click on the
button Reset to the default. Then the corrected default layout will be loaded.

Evaluate Chips: Report Check check punches
If available (from SI stations backup), this report uses the check punch from the station instead of the punch
from the chip. The reason is that the check punch on SICard5 may have been destroyed by a start punch
which had been done in extended mode. At multidays, always the punch from the first stage had been used
for that and not the one from the current stage.

Evaluate Chips
For entries at multidays, you can (un)check the entry/stage flag if a competitor does not enter for all stages.
This is widely used for entries on the day. All reports and other actions rely on that flag. However, it may
happen that a "not-checked" competitor will run anyway. Usually he will then appear in all results. But he did
not appear in the chip evaluation.
Now all chips which had been downloaded at the current stage will be shown here, independently of the entry/
day flag.

Speaker - Prewarning
Displaying the finish punch did not show places and quick results.
The button Highlighted which should clear all highlightings in the table, had always been disabled.

Time taking - Emit
If Save punches as official times is checked, then there is only a single device and no extra time taking
device. But OE2010 issued an error message that there should be different ports for both devices.
In this case the Time taking LED and buttons were displayed but they should be hidden.
Now the resp. buttons and the LED are displayed/hidden when the option Save punches is changed.

16.6.2011
Improvements
Translation
The Portuguese translation has now been done for the first time in the SportSoftware history and it is
included.

Start list - Organisation
If a class had been dragged into or within the organisation table or the settings of the class had been changed
in the bottom panel, then the cursor always jumped to the first start place of this class. This appeared
annoying in most cases. Now the cursor will behave somewhat more smoothly.

Competition day - Time taking - Emit
Using the option Save punches as official times should be the exact equivalent to the older possibility to use
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the finish punch for time taking by the speaker online functions. In the latter, only new finish times will be
saved and no existing ones will be overridden. Now this is the same behaviour in the time tak ing function.

Speaker - Prewarning
Reloading the grid with recalculating all places had been optimized. This brings a dramatic performance boost
of 30-50 times faster loading times with large events. Although it is now a matter of seconds to load the whole
event here, it is still recommended to restrict the reported time slot to something well below an hour.

Speaker - Intermediate results
The results now include also those nced competitors who don't have any online punch. In addition to the
option All or Classified only, the option Include not started had been added, so that this result report now
behaves in the same way like the normal results.

Bug fixes
Editing data grids in general
Since the last version, the edit cursor had been hidden after an error message.

Incremental search in grids
If the table was sorted by a number (f.ex. start number), then the incremental search did not work as
expected in all cases. F.ex. the table cursor was focused on start no 15. Then the user wanted to search for
start no. 8. However, this jumped to no. 80 and not 8, if the search field had been empty before.
This was annoying especially in the Read chips window when assigning reserve places (which should be
done quickly and reliably).

Label printing
With underlying graphics, the printing of data should be done transparent over the graphics. This worked with
the first page only but not with the subsequent ones.

XML export
With Eastern configurations, the results XML exports did not handle all special characters correctly.

Courses-Courses
In the courses table, route "controls" had been displayed and counted like normal controls.
In the Define course dialog this was already correct.

Courses-Import
OCAD TXT format: If the course did not include the finish (f.ex. because this was the first part of a course with
map exchange), then the last control had not been imported.
All formats: With option Update existing only, no courses were updated but listed with error Course no. in
use.

Start list - Draw
When clicking on the second class in the class selection list at the right, this threw an exception (but the
class displayed correctly after that).

Results
The results always included those competitors who have the flag nc (not in the competition) from the
beginning on, no matter if they had actually finished.
Now they will be treated lik e normal competitors.

Speaker - Speaker support
The button Highlighted which should clear all highlightings in the table, had always been disabled.

Speaker - Prewarning
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Mped or Dnfed competitors had been displayed in the quick result (and also with their place in the prewarning
table) as if they were in the competition. This caused irritating rankings of "phantom" punches which did not
match the display of the speaker window.
There were some problems with the quick result and calculating the places in the prewarning table if there
were online punches which could not be assigned to a course.

6.4.2011
Improvements
Language
Completed some more languages. Added changes in some languages.

Help files and PDF
Some small additions

Entries
If an entry should be deleted, there was no hint if this competitor had already downloaded his chip, which
indicates that removing him would most likely not be correct. Now there is an appropriate prompt in this case.

Unexpected errors
Unexpected and untranslated errors are now indicated in a better way which shows that this is not just a
missing translation.

Bug fixes
Entries
If something had been changed (f.ex. only the name), the running time had been always recalculated. This
calculation did not take voided legs and credits/penalties into account but simply subtracted the start time
from the finish time. So the times went wrong only by the correction of a name, if you had voided legs.
Now the times will be recalculated only if the corresponding start time had been actually changed and it will
be done correctly.

Start organisation by classes resp. courses
The function Adjust start times issued an exception if there were no classes and competitors in the event.

Voided legs
Voiding the first control after the start did not work. The string representing the voided legs had been improved
in that way, so that now Start is shown first and Finish is shown last.

Evaluate Chips
Long strings with voided legs were not displayed completely.
There was some sizing problem of the punches list when resizing the chip panel.
If a chip had been created manually here, then this chip was not included in reports.

Speaker - Manual input
With automatic times checked, the first input into the start no. field got an Input incomplete error, although
there was something entered.

Start list report by start times / Start interruption
If the start list had been drawn by courses (start organisation by courses only), then the selection for start
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boxes did not show the start boxes (only box 1 by default) and only competitors with start box 1 had been
displayed in the report.

Results - Statistics
A single day report of a multiday stage higher than 1 displayed wrong numbers.

8.3.2011
Improvements
New function
Speaker - Display Board

Event resp. Archive Backup/Restore
Those dialogs now distinguish for which purpose the resp. file had been used the last time (Event or Archive).
Formerly only a single file name had been saved which lead to some irritations when restoring an event after
an archive restore f.ex.

Entries - Import
Added the option Add start fee surcharge to allow the right start fee calculation for importing late entries,
like this is the case in the manual entries function.
Implemented a simple workaround to support Swedish users with importing Patrulls from Eventor. More
information about that is given in the special Swedish newsletter.

Competition day - Start interruption
Added the selections by start places and start boxes (like in start list reports). This allows to restrict the
action to the selected start places and/or start boxes. The report is sorted by start times now which looks
more reasonable.

Competition day - Prize giving
Added the option Overall time to enable a prize giving according to the overall times at Multidays.

Results - Special export Finland
The file is now saved in ASCII-DOS format since the Finnish O Fed. requires this format.

Reports in general
Some reports have different layouts, f.ex. the split time results in normal and extended format. So far,
changing the option Extended format had caused the report to be refreshed automatically. This appeared to
be annoying if one had clicked the option occasionally and there was a large result report. Now the option can
be changed first and maybe other options also, and then the report must be refreshed using the Refresh
button.

Reports - Export dialog
New option Compute Export files by DLL. This allows to compute the export files by a 3rd party DLL-function.
F.ex. you can send API calls to web services like WinSplits to upload and compute the file there.

HTML output
Some improvements in the layout which came up when developing OS2010, see f.ex. split time results with
colorized lines.

Help file
Added the missing topics in the Quick start tutorial and the Advanced tasks parts. Anyway, I would like to
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receive your feedback if you think there is something missing!

Bug fixes
Start list report by start times
The report always displayed up to 6 start boxes only.

Start list organisation
The number of startboxes was not initialized properly, especially when switching between stages with
different numbers of start boxes with a multiday event.

Competition day - Time taking
With a Std. or Std. Large license, the manual input and the time taking by PC clock were not accessible
because the whole Time taking menu item had been hidden.

Competition day - Start interruption
The function issued the error Shifting below the zero time is not allowed in some cases, even if the shift was
in forward direction.
With multidays, the stage had not been initialized properly in some cases.

Results - Split times
Competitors without finish time(punch) but no mispunch had got a a place at the end of the classification.
They must be listed among the not classified.

Archive - Edit
If the archive had been quick opened (using this option), then trying the group by feature ended up in an
exception.
Since grouping is not available if the archive had been quick opened, this option is now disabled in this case.

PDF handbook
In some places, the text had not been adjusted in the right way so that it had been truncated at the right.
Some graphics were scaled automatically to a smaller size which did not look well. The reason for both was
some insufficient formatting of tables.

22.12.2010
Improvements
New functions
Competition day - Prize giving
Time taking
Multiday Point scores: Results and chase start
Results: new report Chase start results (see the context help of this report)

Result reports
So far, the option Exclude Dns had always been reset to unchecked if you reopened the report. Now this
setting will be saved and restored to the last used value.
New options Seperate classes/courses: with individual courses, this allows to have results by classes AND
courses in addition to having all courses within a class, and viceversa. This had been especially designed to
fulfil a new competition rule in Great Britain (UK), but it may be useful for others also.

HTML exports
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There were rare problems with displaying the HTML-output at some web sites. Modified the file header to a
more general statement.

Reading device backup, Read Chips-Registration
The competitor's start fee will be set to the class start fee, if he is inserted from the archive.

Bug fixes
Reading device backup
With Emit MTR, the finish punches had not been calculated correctly.
If Insert from archive is checked and a chip had been put to a reserve place, then the course was not
calculated.
Now there is the same behaviour lik e in Read chips-Registration.

Update archive from the event
if a competitor had no club in the event, then there was always Club not found in the archive, which is wrong.

Upload files to the web
The upload was aborted if there was no RAS entry defined on the machine, even if an existing connection was
used.

Read chips - registration
If Quick open had been selected, the next time the window should be opened, it aborted with ArKat not found.
After the Quick open had been ticked the first time, one could continue working in the window but the
scrolling of the archive table was very slow and behaved strangely on some machines.

26.10.2010
Bug fixes
Archive imports
As a side effect of a bug fix from 22.10., archive import files in CSV format were always rejected with wrong
format.

22.10.2010
Improvements
New functions
Start list - Chase start by courses
Extras - Report layouts
Entries - Imports (special formats) - Finland

Results
New export format (official class/courses and press results): Compressed Press text format
Special export (official results by classes): Finland
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Bug fixes
Split results
There was still a problem with DNS.

Imports general
With CSV format, a modified separator had not been saved properly, so that the import failed with Invalid
format.

Extras-Import competitors
A modified time format had not been saved properly, so that the import failed with Invalid time format.

Speaker-Intermediate results
Exporting and printing labels in automatic mode took much longer than in manual mode.

Reports general
With longer reports, the refreshing, exporting or publishing process could be aborted by clicking at the top
right close system button. This could cause unrecoverable results.

Trial-Version
The multiday demo event AAC could not be used or restored.

24.9.2012
Improvements
New functions
Entries - Import rankings
Entries - Distribute Elite entries
Help - Restore Demos

Bug fixes
XML-Exports
Fixed some problems with not matching the XML definition precisely.
Fixed some quirks with not properly converting UTF8 imports of Eastern characters.

Split time results
Now the DNS will be included if the option is checked.

Restoring the demos
Did not work properly. Now the demo BACKUPS(!) will ALWAYS be copied into
<SettingsFolder>\Back up\Samples, from where you can restore them manually. Additionally, with the very
first start they will be restored automatically into your data folders. Also you now have an extra function
Restore demos which restores the demos into the current data folders.

8.9.2010
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Första officiella utgåvan
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2.4 Få hjälp
Det finns flera källor för hjälp till SportSoftware. Utöver denna hjälpfil, kan du titta i SportSoftware-hemsidan eller
kontakta den kostnadsfria och snabba SportSoftware e-post-supporten.
För att komma i gång, bör din huvudkälla för information vara denna hjälpfil. Vi har utformat den för att erbjuda all
information som du behöver för att använda och lära dig OE2010.
Innan du kontaktar supporten, försök att försäkra dig om att du verkligen inte hittar informationen du behöver i hjälpen.
Tack!

Visning av hjälpen
Det snabbaste sättet att visa hjälpen är att trycka på F1. Om det finns en hjälp till aktiv funktion, så visas den
automatiskt.
De flesta dialoger har en Hjälpknapp som visar funktionshjälpen:
Alla arbets- och rapportfönster har en Hjälpknapp som visar funktionshjälpen:

Få en hjälpfil i ditt språk
Som standard installeras OE2010 endast med engelsk hjälpfil. Översatta hjälpfiler finns tillgängliga på
SportSoftware V11 nerladdningssidan. Kontrollera om ditt språk har översatts. Om så är fallet, ladda ner filen och
kopiera den till installationsmappen för programmet. För att få den att fungera, gör om valet av ditt språk.

Få en utskriven användarhandbok
Det finns en PDF-version av hela dokumentationen tillgänglig för nerladdning. Titta på
nerladdningssidan och ladda ner dit språks PDF-fil.

SportSoftware V11

Titta på webben
Besök

SportSoftware hemsidan.

Besök din nationella supportsida. Titta på

Svenska SportSoftware supportsidan.

Kontakta SportSoftware-supporten
Fri direkt epost-support är tillgänglig från SportSoftware på hotline@sportsoftware.de. Du kan sända en epost
till denna adress genom att klicka på länken i Hjälp-Om-dialogen. Var vänlig och skriv på engelska eller
tyska. Tveka inte, du blir förvånad hur snabbt du får svar!
Du kanske hellre vill fråga din nationella kontaktperson på svenska. Titta på
supportsidan för att hitta rätt adress.

Svenska SportSoftware
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2.5 Köpa OE2010
SportSoftware utgåvor
OE2010 finns i flera olika utgåvor.
Standard

Upp till 150 deltagare

Large

Upp till 500 deltagare

Pro

Upp till 1000 deltagare, innehåller speaker- och finish-funktioner

Pro Large

Mer än 1000 deltagare, innehåller speaker- och finish-funktioner

Multiday option
(Flerdagarstillval)

Flerdagarsfunktionerna kan beställas som tillägg till alla ovanstående

Demoversionen (trial version) är begränsad på vissa sätt:
Du kan inte skriva ut, publicera eller exportera något.
Du kan bara arbeta med demotävlingarna och demoarkivet.
Vissa funktioner är helt avaktiverade.

Köp direkt från SportSoftware
Du har möjlighet att köpa ditt program i SportSoftware onlineaffären och betala med kreditkort. Affären drivs av
ShareIt! och du kan köpa alla standard SportSoftware produkter där.

Beställning från din nationella distributör
Det finns också några nationella distributörer som är auktoriserade att sälja SportSoftware i sina egna länder. Om du
funderar, kontakta författaren eller fråga din nationella kontaktperson.
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3 Komma igång med OE2010
Detta avsnitt hjälper dig att Kom igång med de vanligaste uppgifterna som du kommer att använda då du arbetar med
OE2010. Hjälpämnena har samma ordning som om du arbetar steg för steg med att organisera en OL-tävling. Du
kanske också märker att detta är i samma ordning som programmets menyer. Bläddra igenom detta avsnitt med
hjälp av bläddringsknapparna längst upp och lär dig steg för steg hur man organiserar en OL-tävling med hjälp av
OE2010. Varje ämne innehåller länkar till detaljerad information i referensavsnittet.
För att leta efter ett ämne att läsa mera om, kan du använda innehållsförteckningen. Välj bara den uppgift du behöver
mer information om, läs och följ länkarna till referensavsnittet.

Mer information
När du har lärt dig de vanligaste uppgifterna i detta avsnitt, läs då i Ytterligare uppgifter för att lära dig vad du kan
göra mera med OE2010.
Vid installationen av OE2010 installerades säkerhetskopior av flera demotävlingar, som faktiskt har ägt rum,
och ett exempelarkiv. Många tack till de arrangörer som tillät mig att infoga deras tävlingar här. Det är både enoch flerdagarstävlingar. När du arbetar med din egen tävling eller ditt eget arkiv, kan du alltid kolla hur sakerna
har gjorts in demotävlingarna eller i exempelarkivet.
Då programmet startas den allra första gången, kommer exemplen att återställas i dina valda mappar för tävlingar
respektive arkiv. Om du av någon orsak förlorar dem, kan du använda funktionen Hjälp – Återställ demotävlingar. Om du vill återställa en enda tävling, använd Återställ tävling. Du hittar säkerhetskopiorna i
undermappen Backup\Samples\ i din Programinställningsmapp.

Se även
Introduktion
Ytterligare uppgifter
Referens
Återställ tävling
Återställ arkiv
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3.1 Användargränssnitt
Ämnena i detta avsnitt ger lite grundläggande information om användargränssnittet.
Eftersom detta har ändrats grundligt till nuvarande toppstandard, skall detta avsnitt läsas noggrant även av de erfarna
SportSoftware-användarna.
Läs en kort beskrivning om användargränssnittets huvuddelar:
Huvudfönster
Arbetsfönster
Rapporter
Dialoger

Se även
Användargränssnitt referensen

3.1.1 Huvudfönster
Huvudfönstret består av flera delar.

I huvudfönstrets arbetsyta kan olika arbetsfönster och rapporter visas.
Titeln visar alltid vilken tävling du arbetar med.

I huvudfönstret kan du hitta alla användarfunktionerna. Där finns även några grundläggande delar såsom Windowsmenydelar. För fler detaljer se Huvudfönster referensen.
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Verktygsfältet ger dig genvägar till de mest använda funktionerna. Håll musen över en knapp för att se en text som
förklarar funktionen.

Statusfältet visar olika uppgifter om den valda tävlingen och om din OE2010-version.

När du startar OE2010, kommer huvudfönstret att återta sin senaste placering. Alla arbetsfönster som lämnades
öppna förra gången återställs automatiskt. Rapporter och andra sekundära fönster öppnas inte automatiskt.

Se även
Användargränssnitt referensen

3.1.2 Arbetsfönster
Ett arbetsfönster är ett fönster, där du kan arbeta med data, visa rapporter med dessa data och utföra andra åtgärder.
Som exempel, titta i anmälnings-fönstret.

Titeln visar fönstrets namn.
In menyn kan du hitta alla
funktioner som är tillgängliga i
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detta fönster. Rapporter,
Redigera, Visa och Hjälp är
allmänna funktioner för alla
arbetsfönster. Hjälp startar
funktionshjälpen för detta
fönster (du kan även använda F1knappen). För fler detaljer, se
Användargränssnitts-referensen.
Stämplingssystem och Tillägg är
speciella funktioner som är
tillgängliga i anmälningsfönstret.
Verktygsfälten Visa och
Redigera är lika i alla
arbetsfönster. Håll musen över
en knapp för att se en text som
förklarar funktionen. För fler
detaljer, se Användargränssnittsreferensen.

Många fönster i OE2010 visar
etappväljaren, om en
flerdagarstävling har valts. För
fler detaljer, se etappväljarreferensen.
De flesta fönster har även
speciella verktygsfält. I detta
exempel kan du se
verktygsfälten för
Stämplingssystem och Speciella
anmälningsfunktioner. För mer
information, se anmälningsreferensen.
Inställningar-panelen innehåller
oftast formatinställningar, t.ex.
tidsformat. Där finns ofta även
speciella inställningar som i
detta exempel för hantering av
anmälningar. Du kan låsa
panelen med stiftet eller låta
den glida till vänster för att ge
mer plats för tabellen.
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Arbetsfönstrens
huvudkomponent är
datatabellen. Här kan du söka
och redigera data, i detta
exempel anmälningarna. Du kan
anpassa tabellens utseende på
olika sätt: vilka kolumner som
skall visas, i vilken ordning och
storlek samt hur tabellen skall
sorteras. För fler detaljer, se
datatabell-referensen.

I några fönster kan det finnas
ytterligare en panel med en
hjälptabell. Denna är oftast
skrivskyddad men också en
datatabell. I detta exempel är
det arkivtabellen för att snabba
upp inmatning av anmälningar.
Du kan låsa tabellen med stiftet
eller låta det glida ner för att
ge mer utrymme för
huvuddatatabellen.

Statusfältet visar
redigeringsstatus. I bland finns
det mer information som i detta
exempel statuslampan för
stämplingssystemets enhet.
Du kan anpassa arbetsfönstrets utseende på det sätt som du behöver. Du kan dölja/visa inställnings- och
hjälppanelerna, justera tabellernas utseende och anpassa storlek och placering för hela fönstret. OE2010 sparar
dessa inställningar och återställer fönstret när du öppnar det igen. Några fönster visar alltid inställningspanelen när
det öppnas, så att du inte missar viktiga val.

Se även
Användargränssnitts-referensen

3.1.3 Rapporter
Första funktionen i menyn i ett arbetsfönster
är alltid rapporter.
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Ibland öppnas den enda tillgängliga
rapporten, men oftast visas en undermeny
med olika rapporter.

Några rapporter är tillgängliga direkt från
huvudmenyn, t.ex. startlistorna.

Ett klick på menyns rapportfunktion skapar ett rapportfönster med samma val som senast. Not: Endast små urval
under 10 rader sparas, vid större urval visas allt.

Rapportfönstret stannar kvar öppet tills du uttryckligen stänger det. Till skillnad mot tidigare versioner av
SportSoftware, är arbetsfönstret helt oberoende till de rapporter som kan väljas. Du kan t.o.m. stänga arbetsfönstret
och ha kvar rapporten/rapporterna öppna.
Titeln visar rapportens namn.

I menyn hittar grundläggande rapportfunktioner. För fler detaljer, se användargränssnitts-referensen.
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Verktygsfälten för Rapport- resp. Etikettlayout
innehåller funktioner för att hantera och redigera
layouterna. Båda fungerar nästan identiskt. Du kan ha
flera layouter både för själva rapporten och för
etiketterna. Du kan välja den önskade layouten från
listboxen.
För fler detaljer, se användargränssnitts-referensen. För
detaljer om redigering av layouter, se referenserna för
Redigering av rapportlayout resp. Redigering av
etikettlayout.
Inställningspanelen innehåller oftast
formatinställningar, t.ex. tidsformatet. Ofta finns där
även fler val för rapporten, t.ex. snabbval. För att ändra
inställningarna, kan du låsa panelen med stiftet . I
normala fall later du panelen glida till vänster för att ge
mer utrymme till rapporten.

Syftet med detta fönster är Rapportutdata. ;-)

I urvalspanelen kan du välja vilka dataposter som skall
ingå i rapporten. För att ändra urvalet, kan du låsa
panelen med stiftet . I normala fall låter du panelen
glida ner för att ge mer utrymme till rapporten.
Urvalstabellens sorteringsordning kommer att användas
i rapporten. För att ändra rapportens sorteringsordning,
ändra först i urvalspanelen och uppdatera sedan
rapporten.
För fler detaljer, se användargränssnitts-referensen.
För den normala rapporten har inte statusfältet något
speciellt syfte. Men, det finns "live"-rapporter som visar
arbetsläget här.

Se även
Användargränssnitts-referensen
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3.1.4 Dialoger
Dialoger är fönster som inte kan placeras inuti huvudfönstret eftersom de är modala fönster. Det innebär att inget
annat kan göras än att arbeta i dialogen tills den stängs med OK
har dessa knappar andra namn, men deras funktion är liknande.

eller Avbryt

. Ibland

Alla dialoger är ganska självbeskrivande och dessutom har du funktionshjälpen tillgänglig i de flesta fall. Här är ett
exempel:

Se även
Användargränssnitts-referensen

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 57 -

Komma igång med OE2010

3.2 Överföra tävlingar från V.10.3
Till skillnad mot tidigare SportSoftware-versioner, har SportSoftware V11 en ny organisation för data som följer
standarden som har definierats med Windows XP, Vista, Win7 och nyare Windows-versioner. Praktiskt betyder det
att programinställningar såsom rapportlayouter, tävlingsdata och arkivdata inte får lagras i undermappar till
installationsmappen (som har varit fallet med SportSoftware V10 och äldre). I stället, sedan Windows XP, finns det
speciella användarmappar avsedda för detta. Med SportSoftware V11, kan du använda fördefinierade mappar eller
definiera dina egna.
Om du behöver mer information om detta, läs Programmappar-referensen noggrant!
För att kunna använda dina befintliga tävlingar från V.10.3, måste du migrera tävlingsdata till det nya formatet i
OE2010. Denna funktion hittas på Tillägg - Migrera data V10 -> V11.

I den vänstra panelen, välj källtävlingen från V.10.3. Not: Källtävlingen måste vara exakt enligt dataformatet för
SportSoftware V.10.3, annars blir du tillfrågad att ladda den i OE2003 V.10.3 för att uppdatera dataformatet.
I den högra panelen för destination, visas OE2010 tävlingsmapp med befintliga tävlingar i V11. Det är möjligt att välja
en annan tävlingsmapp här om du av någon anledning har olika mappar. Under huvudmappen måste du välja namn för
mappen för den nya tävlingen. Som förval används tävlingens namn från V10. Du kan ändra detta manuellt, speciellt
om du, t.ex. för att prova, vill skapa samma tävling flera gånger.
Klicka på

för att starta aktiviteten. Du får en detaljerad rapport i rapport-fliken.

Byt till Migrera arkiv-fliken för att migrera arkiv från V.10.3 till V11. Detta fungerar på samma sätt som med tävlingar.
Du kan migrera så många tävlingar och arkiv som du önskar direkt efter varandra.

Se även
Migrera data från V10 till V11-referensen
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3.3 Börja med en tävling
Huvudmenyns Tävling innehåller alla funktioner som krävs för att hantera tävlingar. De viktigaste funktionerna
beskrivs i detta ämne. För övriga funktioner, se i Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter.

Skapa en ny tävling
För att skapa en ny tävling, klicka på Tävling - Ny. Om du har en flerdagarslicens, kan du välja vilken slags tävling
du vill skapa.

För tillfället, fortsätter vi med en endagstävling.

Fyll bara i de nödvändiga fälten och klicka på OK för att skapa den nya tävlingen. Notera att tävlingsmappens namn
justeras automatiskt när du anger tävlingens namn. Naturligtvis kan du välja ett annat mappnamn om du vill.
När du öppnar en användarfunktion för första gången blir du uppmanad att

Var vänlig och gör detta ...
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. och bekräfta med OK. Se SportIdent-inställningar för fler detaljer.

Öppna en befintlig tävling
Som förval öppnas den senaste använda tävlingen automatiskt när du startar OE2010. För att välja en annan tävling,
klicka på Tävling - Välj eller på verktygsfältsknappen Välj tävling

.

Den första uppgiften med en ny tävling är vanligtvis att definiera klasserna och mata in anmälningarna. Men ibland
kanske du vill börja med att definiera banorna.

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter
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3.4 Hantera anmälningar
Huvudmenyns Anmälningar innehåller alla funktioner som krävs för att arbeta med anmälningar.

Med Anmälningar - Redigera öppnar du anmälningsfönstret. Anmälningsfönstret har tre tabeller där du kan redigera
deltagare, klubbar och klasser. Titta på flikarna över datatabellen.

Om du behöver fler detaljer om redigering i datatabellen, titta i datatabell-referensen.

Så här matar du in klasser
Normalt skapar du klasserna först. Klicka på klasser-fliken
för att visa klasstabellen. Mata bara in dem enligt
din inbjudan. Du behöver inte bry dig om klassnummer. Programmet föreslår nästa lediga värde. Men för att få större
flexibilitet för senare ändringar, kan du ange klassnummer med 10-steg. Titta i demotävlingarna för att få en känsla
om lämpliga korta och långa klassnamn samt klassnummer.
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För fler detaljer, titta i Klass-referensen.
Om du genomför en tävling i Sverige som är upplagt i Eventor, skall du använda arkivets klasstabellmall till din tävling.
Kopiera då denna klasstabell från arkivet till tävlingen och använd den som utgångspunkt. För fler detaljer se Kopiera
klasser till tävlingen-referensen. Ta därefter bort de klasser som du inte använder i tävlingen.

Så här matar du in deltagare (anmälningar)
Försäkra dig om att du ser deltagartabellen
. Välj Visa - Layout: Föranmälningar. Detta ändrar tabellens
layout, så att du bara ser de kolumner som är viktiga just nu. Börja med att mata in några namn.
För att ange en klass, klicka på dropplistknappen i klassfältet
och välj en klass. Du kan även använda
tangentbordet. Börja med klassens första bokstav, så visas klasslistan. Prova att skriva mer för att se vad som
händer. Du kan även använda piltangenterna i listan och slutligen välja klass med Enter.
Du anger klubb på liknande sätt som klass. Men det finns en skillnad. För att lägga till en ny klubb, kan du använda
Skapa klubb-knappen

i menyn. För fler detaljer, se nästa avsnitt.

Om du genomför en tävling i Sverige som är upplagd i Eventor skall du importera anmälningar direkt med hjälp av den
anmälningsfil som Eventor erbjuder. Se Importera anmälningar-referensen.
För att mata in anmälningar på tävlingsdagen eller direktanmälningar, har du två möjligheter.
Du kan stanna i anmälningsfönstret och markera inställningsvalet Anmälningar – Läge: Direktanmälan. Välj Visa Layout: Direk tanmälningar. Tabellen ser liknande ut som Föranmälningslayouten, men visar även startnummer och
starttid. Sortera tabellen efter inmatningsordning. Du har också några inställningsval för hur nästa tillgängliga starttid
beräknas eller påslag på startavgiften för sena anmälningar. Du kan läsa deltagarens namn deltagarens namn från
hans bricka om du vill (endast SportIdent SICard6 och senare). Om du väljer att läsa namnet från brickan och det inte
är registrerat något namn i den fås istället ett meddelande. Om arkivet används rekommenderas att inte läsa namnet
från brickan.
Eller så kan du använda det speciella direktanmälningsfönstret: Anmälningar - Direktanmälningar.
I båda fallen kommer du att se Direktanmälningspanelen:

Detta hjälper dig att se tillåtet antal anmälningar för direktanmälningsklasser. Om du sparar en anmälning som är
utöver max antal deltagare i den klassen får du en varning.
För fler detaljer om redigering av anmälningar, se Anmälningar-referensen och Direktanmälnings-referensen.

Hur du matar in klubbar
Det snabbaste sättet att mata in en ny klubb är att använda Skapa klubb-knappen

. Då visas klubbdialogen där du
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och mata in där.

För fler detaljer om att redigera klubbar, se Klubb-referensen.

Hur du använder arkivet
Arkivet är normalt en nationell databas som innehåller landets alla tävlande. Arkivet kan användas för att snabba upp
inmatningen av anmälningar. Tänk på sådana fält som Bricknummer, Databas Id och adresser vilka är ganska
tidskrävande och har stor felrisk vid manuell inmatning. I Sverige erbjuder Eventor filer för ett svenskt arkiv. På
SportSoftware-hemsidan underhålls ett färdigkompilerat svenskt arkiv. Se Återställ arkivet-referensen för fler detaljer.
Titta först hur du väljer, skapar och redigerar arkiv med OE2010.
Du kan se det nuvarande arkivet i Arkivfliken.

Håll musen over fliken och lås arkivpanelen med stiftet

.

Först kommer du att se en tom tabell. Klicka på Öppna arkivet-knappen
för att öppna det. Du kan markera
valet Ark ivet-Öppna automatisk t för att få det att öppnas automatiskt nästa gång.

Nu kan du leta efter en önskad deltagare och sedan dubbel-klicka på honom för att mata in honom i tävlingen. Du
kan också använda piltangenterna och trycka på Enter för att mata in en deltagare. Det tredje valet är att klicka på
Kopiera deltagare-knappen

.

Gör så med alla deltagare. Naturligtvis är det några deltagare som inte finns i arkivet. Mata in dessa manuellt.
För fler detaljer om att använda arkivet i anmälningsfönstret, se Anmälningar-referensen.
För mer information om att bygga upp och hantera arkiv, se Ytterligare uppgifter – Hantera arkiv.

Hantering av startavgifter
I klasstabellen kan du ange startavgift per klass. När du matar in en ny deltagare, kommer hans individuella
startavgift fält att fyllas i med klassens startavgift. Om du av någon anledning beslutar att detta inte är rätt är det bara
att modifiera den individuella startavgiften.
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Det finns även några avgifter som måste matas in för klubben, såsom brickhyra eller boende etc. Du kan definiera
dessa extraavgifter genom att klicka på
som då visar startavgiftsinställningar-dialogen. I klubbtabellen kan du
mata in antalet för hur mycket som varje klubb har beställt av varje specifik extraavgift.
För fler detaljer om startavgifter, se Anmälningar-, Klasser- och Klubbar-referenserna.

Importera anmälningar från externa källor
Det finns många websidor som erbjuder tjänster för online anmälan. I ledande orienteringsländer erbjuds detta av
förbundet. I Sverige används Eventor för detta ändamål. OE2010 tillåter en enkel, flexibel och transparent blandning
av både importer och redigering av anmälningar manuellt.
För fler detaljer om webtjänster, se Arbeta med Eventor - Ytterligare uppgifter.

Rapporter
Det finns många rapporter tillgängliga i anmälningsfönstret. Prova och utforska dem!
För fler detaljer, se Rapporter-referensen.

Observera
Glöm inte att ta regelbundna säkerhetskopior!

Se även
Anmälningar översikt
Arkiv-referensen
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3.5 Banläggning
Banläggningen är en av kärnuppgifterna när man arrangerar en OL-tävling.
Det är även mycket viktigt att få banorna och kontrollerna in till tävlingsdata utan några misstag. Bara då kommer
tävlingen och den automatiska stämplingskontrollen att gå smidigt.
Du har två val för att få in banorna i OE2010: antingen matar du in dem manuellt eller (vanligare) importerar du den
från OCAD eller Condes.
Banor-menyn erbjuder dig alla banläggningsfunktioner.

Med Banor – Banor öppnar du banor-fönstret. Banor-fönstret har två tabeller där du kan redigera banor och
kontroller. Titta längst upp i datatabellen.

Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, så titta i datatabell-referensen.

Hur man matar in kontroller
Innan du kan mata in någon bana måste du ha definierat kontrollerna. Klicka på kontrollerfliken
kontroller-tabellen. Mata bara in kontrollerna och, om du vill, lägg till kontrollbeskrivningar.

för att visa

För fler detaljer titta i Kontroller-referensen.
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Hur man matar in banor
Försäkra dig om att du visar banor-tabellen

.

Mata in banorna en efter en. Du behöver inte bry dig om bannumren. De ställs in till nästa tillgängliga värde. Men, för
att ha större frihet för senare ändringar, kanske du föredrar att ange bannummer i steg om 10.

För fler detaljer om redigering av banor, se Banor-referensen.

Importera banor
De flesta av dagens OL-arrangörer använder OCAD eller Condes för banläggning. Och vanligen görs detta av någon
annan än den som ansvarar för tävlingsadministrationen. Med Banor – Importera kan du importera in till OE2010.
Beroende på vilket exportformat du använder från OCAD/Condes, så kommer även banornas knytningar till klasser
eller deltagare att importeras. För fler detaljer, se Importera banor-referensen.

Hur man knyter banor till klasser resp. deltagare
För att kunna använda automatisk stämplingskontroll måste banorna vara knutna till klasserna. Om några eller alla
klasserna har individuella banor, så måste banorna knytas till dessa deltagare individuellt.
Om du har importerat banorna, så importeras ibland även knytningarna, beroende på vilket importformat som du
använder.
För att k nyta banor till k lasser, klicka på Banor – Klasser, vilket öppnar knytningsfönstret med sin tabell.

Om en klass använder individuella banor, så markera Ind. Banor-flaggan och mata inte in någon bana här (även om
det har gjorts så i skärmbilden ovan). Istället behöver du öppna Knyta banor med deltagare-fönstret med Banor –
Deltagare och k nyta banorna till dessa deltagare individuellt.
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Notera att i denna tabell visas bara de deltagare som verkligen springer individuella banor.
För fler detaljer om individuella banor och knytning av banor, se Knyta banor till klasser- och Knyta banor till
deltagare-referenserna.

Hur man skriver ut kontrollbeskrivningar
Om du har matat in kontrollbeskrivningarna i OE2010 så kan du skriva ut dem. OE2010 erbjuder mer bekvämlighet för
detta än t.ex. OCAD, så prova en gång. Men, beskrivningarna kan inte importeras från OCAD.
Varje funktion i banor-menyn innehåller en speciell utskriftsfunktion för kontrollbeskrivningar. T.ex. kommer Knyta
banor till klasser-funktionen att skriva ut kontrollbeskrivningar per klass och inte per bana. Du kan både skriva ut
beskrivningar med IOF-symboler och textbaserade beskrivningar.

Rapporter
Förutom översikterna (t.ex. alla banor med sina knutna klasser), har du några summeringsrapporter som visar hur
många deltagare som springer på en speciell bana eller kontroll. Det är bara att prova och utforska dem!
För fler detaljer, se rapporter-referensen.

Se även
Banläggnings-referensen
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3.6 Skapa startlista
Huvudmenyns Startlista erbjuder dig alla funktioner för att skapa startlistan och visa startlistor.

Förbereda lottningen av startlistan
Med Startorganisationen, så definierar du den grundläggande strukturen för lottningen av startlistan.
En startlista kan bara lottas utan fel om det finns en felfri underliggande organisation. Till exempel, så måste du
distribuera startnumren unikt. I samma startbox får inte någon starttid ha två deltagare som startar samtidigt. Som en
grundläggande regel skall det vara lika startintervall inom varje klass. Genom att bygga upp startorganisationen
visuellt på skärmen, så kan du enkelt uppfylla dessa förutsättningar.
Förutom den normala översiktsrapporten erbjuder OE2010 en omfattande rapport och en automatisk kontrollfunktion
om du hade fått många efteranmälningar.
I de flesta fall lottar du startlistan per klass. Då måste du göra de nödvändiga definitionerna med Startlista Organisation - Klasser. För mer information, se Startorganisation per klass-referensen.
Det är också möjligt att lotta startlistan per bana eller på ett sätt som gör att medlemmarna i samma klubb får sina
starttider inom en fördefinierad tidsperiod. Mer information om detta, se Startorganisation per bana- resp.
Startorganisation per klubb-referensen.

Utföra lottningen av startlistan
Om du hade angett startorganisationen per klass eller klubb, då du kan lotta startlistan med Startlista - Lotta Klasser.
Om det behövs kan du ändra resultatet av denna lottning genom att helt enkelt dra deltagare till önskad starttid. Du
kan också fördela startnummer där och skilja deltagare åt från varje klubb om reglerna kräver detta. För fler detaljer
se Lotta startlistan per klass-referensen.
Lottning av startlistan per bana fungerar på samma sätt. Se Lotta startlistan per bana-referensen.
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Hur man ändrar/anger starttider manuellt
Det finns flera sätt att ändra eller ange starttider manuellt.
Redigera anmälningar
Du kan sortera anmälningstabellen efter klasser och starttider och ange eller ändra tiderna manuellt. Använd
den här metoden om du vill tilldela extraordinära starttider av någon anledning eller om du har definierat
starttider utan någon lottning alls. Se även Anmälningar-referensen.
Att dra/redigera i startlistans tabell
om du vill ändra starttider enligt startorganisationen, öppna lottning av startlista-fönstret och dra resp.
deltagare till rätt ställe. Om du vill tilldela en extraordinär starttid för en deltagare, kan du antingen dra honom i
översiktstabellen eller så kan du ange hans starttid manuellt i den nedre deltagarpanelen. För mer information
se Lotta startlistan per klass- resp. Lotta startlista per bana-referenserna.
Redigera starttiden i Utvärdera brickorna
Detta rekommenderas om du vill ändra en starttid efter deltagaren har gått i mål. Se också Utvärdera
brickorna-referensen.

Publicera startlistor
Innan tävlingen, måste du publicera startlistor på webbplatsen. Använd funktionen HTML-uppladdningsfunktionen om
du vill publicera HTML-utdata direkt från OE2010 eller ladda upp en export-fil om webbplatsen skapar sitt eget format.
Om du publicerar HTML-sidor, kontrollera att teckensnitt och kolumner har rätt storlek innan du överför filerna.
Vid tävlingen behöver du ett stort antal utskrivna startlistor för olika ändamål. Glöm inte startlistor för startpersonalen.
Med OE2010 kan du skriva anpassade startlistor efter starttider ned till nivån för en enda startplats resp. startbox.
För mer information, titta i Startlistor- och Ladda upp filer-referenserna.

Se även
Startlista-referensen
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3.7 Genomföra tävlingen
Det här avsnittet ger dig en kort översikt om de huvudsakliga aktiviteterna under tävlingen. Titta också i avsnittet
Ytterligare uppgifter för mer specialiserade uppgifter under tävlingsdagen.
De är tillgängliga i avsnittet huvudmenyns På tävlingsdagen.

Sätta upp datormiljön
Det bör vara tydligt att du måste ha alla datorer, skrivare och andra komponenter testade och inställda innan
tävlingen! Tänka på nätverket, de perifera enheterna inkl. skrivare och stämplingssystemenheter och testa OE2010 i
nätverket.
Detta gör att uppställningen på tävlingsdagen går snabbt och smidigt.
Se även Arbeta i ett nätverk – Ytterligare uppgifter och Arbeta med begränsade användarrättigheter – Ytterligare
uppgifter referenserna.

Inläsning av brickor
Inläsningen av brickor vid målet kommer att leverera aktuella resultat under den pågående tävlingen.
Det finns två olika inläsningsfunktioner tillgängliga. Normalt bör du använda På tävlingsdagen – Läsa in brickor.
Den speciella funktionen På tävlingsdagen – Läsa in brickor – Registrering är speciellt utformad för små tävlingar
utan föranmälningar.
Beroende på belastningen i målfållan, kan du behöva flera inläsningsdatorer i nätverket som kör Läsa in brickorfönstret. Men med moderna USB-inläsningsenheter från både Emit och SportIdent är det också möjligt att köra två
eller fler Läsfönster, med en enhet ansluten till varje, på samma dator.
För mer information, se Läsa in brickor och Läsa in brickor - Registrering referenserna.

Deltagare som inte startat
En viktig uppgift som befriar dig från att vänta på saknas deltagare förgäves, är registrering av de ej startande
deltagarna mot slutet av tävlingen. Det finns två sätt att göra detta på.
Om du fyller i en minutlista vid starten och sedan använder den för att mata in deltagarna som inte startade. Den
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bästa platsen för detta är På tävlingsdagen - Tidtagning - Inmatning manuellt funktionen. För mer information se
ämneshjälpen för denna funktion.
Men, numera med elektroniska stämplingssystem, är detta inte längre nödvändigt, särskilt med SportIdent
stämplingssystem. Du kan använda start-, check- eller töm-enheter för att registrera deltagarna vid starten. Du kan
sedan läsa in backup-minnena från dessa enheter i OE2010 och ta reda på vilka inte startade. Detta är På
tävlingsdagen - Utvärdera SI-enheterna-funktionen. För mer information se ämneshjälpen för denna funktion.

Hantera alla problem kring brickorna
På tävlingsdagen - Utvärdera brickorna är ett av de viktigaste arbetsområdena under pågående tävling. Här kan du
hantera alla problem med (felaktiga) knytningar av brickor, kontrollera felstämplingar, ändra brickornas innehåll och
mycket mer. För mer information se ämneshjälpen för denna funktion.

Hämta användbar information
Mot slutet av tävlingen, kan flera rapporter bli viktiga, t.ex. Saknade deltagare-rapporten. Du hittar dem under På
tävlingsdagen - Rapporter. Se Rapporter (Mål)-referensen.
På tävlingsdagen – Prisutdelning rapporten ger dig användbar information om vilka klasser som är klara för
prisutdelning. Se Prisutdelning-referensen.

Publicera resultat
Du hittar resultatrapporter under huvudmenyns avsnitt Resultat.

Under tävlingen kan du kontinuerligt publicera resultat, antingen i tryckt form eller överföra dem till en webbplats som
använder HTML- eller någon annan export. Det finns många olika resultatformat för olika ändamål. De viktigaste
typerna är preliminär, sträcktider och officiella resultat. Det är möjligt att få resultaten utskrivna eller överförda till
webben automatiskt. Se Resultatrapporter-referensen.

Obs
Glöm inte regelbundna säkerhetskopior under tävlingen! Ta en titt i Datasäkerhet – Ytterligare uppgifter.

Se även
På tävlingsdagen-referensen
Resultat-referensen
Datasäkerhet - Ytterligare uppgifter
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4 Ytterligare uppgifter
Ämnena i detta avsnitt beskriver alla uppgifter som inte beskrevs i Kom igång-avsnittet. Några ämnen ger mer detaljer
jämfört med Kom igång-avsnittet, andra beskriver uppgifter som inte är absolut nödvändiga för att arrangera en OLtävling.
Hursomhelst är det bra att känna till detta och det kan förenkla ditt arbete som OL-arrangör. Många av funktionerna
har införts efter användarönskemål, så inte bara jag utan alla användare skall få nytta av hur de gör dessa saker!
Det finns också beskrivna funktioner som bara är tillgängliga om du äger en Pro-version.
Som referens kan du använda innehållstabellen som ett index. Välj ut uppgiften du behöver mer information om, titta
där och följs länkarna till referensavsnittet.

Mer information
I Kom igång hittar du alla funktioner som är absolute nödvändiga för att organisera en orienteringstävling.
OE2010-setupen installerade flera demotävlingar som har ägt rum i verkligheten. Många tack till de arrangörer
som tillät mig att använda deras tävlingar här. Det är både en- och flerdagarstävlingar. Förutom att arbeta med din
egen tävling, kan du alltid kontrollera hur saker har gjorts i demotävlingarna.
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4.1 Hantera tävlingar
Till skillnad mot tidigare SportSoftware-versioner, har SportSoftware V11 en ny organisation för data som följer
standarden som har definierats med Windows XP, Vista, Win7 och nyare Windows-versioner. Praktiskt betyder det
att programinställningar såsom rapportlayouter, tävlingsdata och arkivdata inte får lagras i undermappar till
installationsmappen (som har varit fallet med SportSoftware V10 och äldre). I stället, sedan Windows XP, finns det
speciella användarmappar avsedda för detta. Med SportSoftware V11, kan du använda fördefinierade mappar eller
definiera dina egna.
Om du behöver mer information om detta, läs Programmappar-referensen noggrant!
Huvudmenyn Tävling ger dig alla funktioner som krävs för att hantera flera tävlingar.

Då OE2010 startas väljs alltid den tidigare valda tävlingen. Med Tävling – Välj eller Välj tävling-knappen
verktygsfältet, kan du välja en annan tävling. Se Välja tävling-referensen för mer detaljer.

i

För att skapa en ny tävling, klicka på Tävling - Ny. Detta öppnar dialogen för tävlingsinställningar, där du kan fylla i
uppgifter för den nya tävlingen. Titta i Skapa en ny tävling-referensen för att lära dig mer.
Om du vill ändra dina tävlingsinställningar senare, använd Tävling - Inställningar. Se Tävlingsinställningar-referensen
för mer detaljer.
Med tiden kommer gamla tävlingar, sparade varianter och provtävlingar göra din tävlingsväljarlista onödigt stor. För att
ta bort en tävling, använd Tävling – Radera. Se Radera tävling-referensen för fler detaljer.
Glöm inte att göra en säkerhetskopia efter varje arbetspass med OE2010. Det rekommenderas även att göra
regelbundna säkerhetskopior under tävlingen. Detta är funktionen Tävling - Säkerhetskopia. Se Säkerhetskopiera
tävling-referensen för fler detaljer.
Om du använder en genomtänkt strategi för säkerhetskopiering, har du möjlighet att återställa dina tävlingsdata vid
problem. Använd Tävling - Återställ som beskrivs detaljerat i Återställ tävling-referensen.
Pga. felaktiga nätverksinställningar eller av andra orsaker (du kan inte ana vad som kan hända...) kan du få problem
med data. Du kan reparera detta själv med Tävling – Reparera. Se Reparera tävling-referensen för fler detaljer.
Du kanske vill duplicera en tävling, till exempel som en enkel säkerhetskopia. Eller så vill du spara mellansteg i ditt
arbete för senare återanvändning. Eller så vill du använda delar av en tidigare tävling som startpunkt för en ny. Allt
detta kan göras med Tävling - Kopiera. Se Kopiera tävling-referensen för fler detaljer.

Se även
Börja med en tävling - Kom igång

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 73 -

Ytterligare uppgifter

4.2 Hantera arkiv
Till skillnad mot tidigare SportSoftware-versioner, har SportSoftware V11 en ny organisation för data som följer
standarden som har definierats med Windows XP, Vista, Win7 och nyare Windows-versioner. Praktiskt betyder det
att programinställningar såsom rapportlayouter, tävlingsdata och arkivdata inte får lagras i undermappar till
installationsmappen (som har varit fallet med SportSoftware V10 och äldre). I stället, sedan Windows XP, finns det
speciella användarmappar avsedda för detta. Med SportSoftware V11, kan du använda fördefinierade mappar eller
definiera dina egna.
Om du behöver mer information om detta, läs Programmappar-referensen noggrant!
Det ger en speciell fördel vid användning av arkivet. Eftersom du kan använda samma mapp för samtliga
SportSoftware-program, betyder det att du k an använda exak t samma ark iv från alla SportSoftware-program
samtidigt!
Arkiv-menyn ger dig alla funktioner som är nödvändiga för att hantera flera olika arkiv.

Vid start, väljer OE2010 alltid senast valda arkiv. Med Arkivet - Välj, kan du välja ett annat arkiv. Se Välj arkivreferensen för fler detaljer.
För att skapa ett nytt arkiv, använd Arkivet - Ny. Detta visar dialogen för arkivinställningar, där du kan mata in
uppgifter för det nya arkivet. Titta i Skapa ett nytt arkiv-referensen för att lära dig mer.
För att redigera arkivet, dvs. deltagare, klubbar, klasser och inställningarna, använd Arkivet - Redigera. Se Redigera
arkivet-referensen för fler detaljer.
Med tiden så kommer gamla arkiv, sparade arkivvarianter eller provarkiv göra din vallista för arkiv onödigt lång. För att
ta bort ett arkiv, använd Arkivet - Radera. Se Radera arkiv-referensen för fler detaljer.
Glöm inte att säkerhetskopiera ditt nuvarande arkiv efter varje gång du har ändrat det. Detta är funktionen Arkivet Säkerhetskopia. Se Säkerhetskopiera arkivet-referensen för fler detaljer.
Om du följer en väl genomtänkt strategi för säkerhetskopiering, kan du återställa dina arkivdata om något blir fel.
Använd Arkivet - Återställ som beskrivs utförligt i Återställa arkivet-referensen.
Vid nätverksproblem eller av andra orsaker (du kan inte ana vad som kan inträffa) kan du få felaktiga data. Du kan
prova att reparera detta själv med Arkivet - Reparera. Se Reparera arkivet-referensen för mer detaljer.
Vanligen skapar du deltagararkivet genom import från en extern databas. Detta gör du genom Arkivet - Importera.
Se Importera arkivet-referensen för fler detaljer.
Genom importen av en förbundsdatabas, t ex från Eventor, har du redan en väldefinierad klasstabellmall för dina
tävlingar. Då kan du kopiera denna klasstabell från arkivet till tävlingen med Arkivet – Kopiera klasser och använda
detta som din utgångspunkt. För fler detaljer se Kopiera klasser till tävlingen-referensen.
Ibland är det bra att Kopiera klubbarna från arkivet till tävlingen på förhand: Arkivet – Kopiera klubbar. Men detta
behövs inte om du importerar anmälningar från Eventor, eftersom då klubbarna följer med automatiskt.
OE2010 erbjuder en bekväm funktion för att uppdatera arkivet med data från tävlingar: Arkivet – Uppdatera från
tävlingen. Denna funktion fungerar perfekt om tävlingen har skapats från samma arkiv, men är också lätt att använda
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om arkivet inte har använts för tävlingen. För fler detaljer se Uppdatera arkivet från tävlingen-referensen.

Se även
Hantera anmälningar - Ytterligare uppgifter
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4.3 Arbeta med Eventor
Från och med 2010, har SOFT infört Eventor som det centrala webdatabassystemet för svenska orienteringsklubbar.
Eventor är fortfarande under utveckling, men redan finns huvudfunktioner som måste användas av klubbarna.
Funktionerna beskrivs nedan. När det är färdigt, kommer Eventor att lagra all information om svenska
orienteringstävlingar och kommer att erbjuda tjänster genom vilka du kan få information ner till varje enskild
deltagare.
För mer information, se på Eventors websida. Startsidan erbjuder flera pdf-guider som du bör studera innan du
börjar arbeta med Eventor. Där finns även länkar till fler informationskällor såsom användarforum.
SportSoftware erbjuder även tilläggsprogrammet EventorManager som är avsett för överföring av information mellan
Eventor och OE2010.

Uppdatera arkivet
Det första steget är att uppdatera arkivet. Hämta det svenska arkivet från SportSoftware's
(detta arkiv uppdateras regelbundet med information från Eventor) med EventorManager.

Svenska supportsidan

Om så önskas, kan man också hämta Klubb- och Personregister direkt från Eventor (uppdateras dagligen). Hämta
och importera med EventorManager.
Obs! Använd inte basklassregistret från Eventor, eftersom detta inte innehåller avgifter mm.

Förbereda tävlingen
Nästa steg är att förbereda tävlingen i Eventor och OE2010.

I Eventor:
Skapa tävlingen (om detta inte redan har gjorts) och justera klasstabellen till de klasser som ingår i tävlingen.

I OE2010:
Skapa en ny tävling: Tävling - Ny
Överför klasserna från Eventor med hjälp av EventorManager.
Du k an även sk apa k lasserna manuellt i OE2010 om du så önsk ar:
Kopiera klasser från arkivet till tävlingen: Arkivet - Kopiera klasser
Ta bort de klasser som inte ingår i tävlingen: Anmälningar - Redigera - Klasser
Lägg till speciella klasser som ingår i tävlingen: Anmälningar - Redigera - Klasser
Kontrollera att startavgifterna är korrekta: Anmälningar - Redigera - Klasser
Kontrollera så att du har samma uppgifter i Eventor och OE2010. Glöm inte att göra eventuella ändringar i
båda systemen samtidigt.

Anmälningar
Nu är det dags att lägga in anmälningarna. Ladda ner ordinarie anmälda från Eventor med hjälp av EventorManager.
Om du så önskar kan du även hämta dem manuellt från Eventor och importera in i OE2010: Anmälningar - Importera.
Använd följande inställningar i importdialogen:
Deltagare

Lägg till och uppdatera

Identifiera deltagare med

Anmälnings-Id

Efteranmälan

Avmarkera Beräk na starttid

Klubbar

Avmarkera Lägg till från ark ivet. Nya klubbar som ännu inte finns i din lokala version av
det svenska arkivet importeras ändå. Men genom inte hämta klubbar från arkivet, så
försäkras att även sena ändringar för klubbdata, t ex adress, importeras korrekt.

Klasser

Behåll nuvarande

Filformat

XML, IOF-Standard

Anmälningar som du får på annat sätt än via Eventor, kan matas in manuellt i OE2010: Använd funktionen
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Anmälningar - Redigera.

Hantering av patruller
Införande av nya klassindelningen har skett med liten tid för förberedelser. IOF:s standard för anmälningsfil är inte
förberedd för information om patruller. För att klara patrullanmälningar används annan funktionalitet i filen tills
standarden blir ändrad. Eventor är kompletterad för att klara anmälan och i OE2010 krävs viss manuell hantering.
Importera anmälan
Importera anmälningarna som vanligt (med EventorManager eller manuellt direkt in i OE2010). Även för
efteranmälningar gäller den vanliga proceduren (med att markera valet Startavgift-Pålägg). Se Importera anmälningarreferensen för fler detaljer.
Redigera anmälda patruller
Sortera på klass. Undersök de k lasser som kan ha patruller. Troligen är det i Kort-klasserna H/D 12-16K, som finns i
slutet av tabellen. Men, Patruller är även tillåtna för Inskolning och Öppna motionsklasser.

Patruller finns med två gånger i listan med olika ordning på deltagarna. Om patrullmedlemmarna är från samma klubb
, så ta bort den andra medlemmen som har högre tal i kolumnen Inmatnings ordning. Om medlemmarna är från olika
klubbar, så måste du kontrollera listan från Eventor (se nedan) och ta bort rätt person. Båda deltagarnas förnamn
finns i fältet Förnamn och efternamnen i Efternamn. Ändra så att första deltagarens för- och efternamn följt av
kommatecken finns i Förnamn och andra deltagarens för- och efternamn i Efternamn. Vid rapportutskrift sätt
inställningen för Namn till Förnamn Efternamn.
Dubblera startavgiften! Om deltagarna representerar olika klubbar kan ny klubb skapas med namn sammansatt av
de olika klubbarnas namn. Första delen ska vara namnet på klubben i posten som är kvar och adressen ska vara till
den. Om namnet blir långt bör det avkortas. Gör provutskrift av någon rapport för att se om det är för långt.
Varje post kan bara innehålla ett bricknummer och en hyrbricka. Om patrullen hyr två brickor måste den andra
registreras som extra avgift. Den blir knuten till klubben och inte till patrullen. För fler informationer om Extra avgifter
se Startavgifter inställningar-referensen.
Slutligen skall anmälningarna se ut så här:
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Kontrollera om du gjort allt korrekt
Först, sortera anmälningarna efter Efternamn. Eftersom patrullernas efternamn är markerade med en inledande
asterisk *, kommer de att synas längst upp i tabellen. Om det finns några kvar, så hantera dem enligt ovan. Om det
finns många (eller om du helt enkelt glömde en klass helt och hållet), välj den inmatningen och ändra tillbaka till
klass-sortering.
Du kan även göra en lista från Eventor för kontrollsyften. Välj Alla anmälda i tävlingsinformationen för tävlingen i
Eventor. Markera aktuella klasser och skriv ut eller kopiera till Word och skriv ut. Klubben är namnet på den klubb
som gjort anmälan och ska betala startavgiften. Om det bara finns ett namn är det individuell anmälan och inte
patrull.

Målgång
Tiden ska tas när sista deltagaren i patrullen passerar mållinjen. Om patrullen bara använder en bricka ska
målstämpling ske när sista deltagaren passerar. Om deltagarna har varsin bricka ska den sista deltagarens bricka
läsas in för patrullen. Om det är den första brickan som finns registrerad för patrullen blir den inläst och när sista
deltagaren läser av sin bricka hamnar den bland oparade. Den ska då paras med patrullen. Om det istället är den
sista som är registrerad hamnar den första bland oparade. Den ska då inte paras med patrullen. Den sista läses in.
Om det är många patruller kan det bli kö vid avläsning och parning. Det kan vara idé att ha en egen kö för avläsning
av patrullernas brickor.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 78 -

Ytterligare uppgifter

Startlista
Nu är det dags att ta fram startlistan. Men först måste du göra några förberedelser.
Hämta ranking (gallringsfil) från Eventor / Sverigelistan / Gallringsfiler.
Importera gallringsfilen i OE2010: Anmälningar - Importera rankingfil
Gallra elitklasserna: Anmälningar - Gallra elitanmälningar
Skapa startlista i OE2010: Startlista - Organisation, Startlista - Lottning
Nu kan du ladda upp startlistan till Eventor
Använd EventorManager eller manuellt från OE2010:
Visa en vanlig startlista indelad efter klasser i OE2010. Välj ut de klasser som skall laddas upp till Eventor.
Exportera startlistan i filformatet XML, IOF-Standard V.3.x. För fler detaljer, se Startlistor-referensen.
Komprimera vid behov filen för att förkorta uppladdningstiden.
Efter att tiden för efteranmälningar gått ut kan du uppdatera starttiderna i Eventor.
Använd EventorManager eller manuellt från OE2010:
Hämta efteranmälda från Eventor och importera dessa i OE2010. Detta görs på samma sätt som med
ordinarieanmälda, men med en skillnad. Markera Beräk na starttid under Efteranmälan och välj början för en
dagtävling och slutet för en nattävling. Gör samma val om du lägger in anmälningar manuellt.
Du behöver även uppdatera rankingen för nya anmälningar. Hämta och importera ranking igen: Anmälningar Importera rankingfil
Kontrollera att starttiderna har blivit korrekta och att inga deltagare som har samma bana startar samtidigt.
Tillsätt reserver till elitklasser manuellt i Anmälningar genom att ändra klass och ange rätt starttid.
Ladda upp uppdaterad startlistan till Eventor (se ovan).

På tävlingsdagen
Genomför tävlingen. Du kan ladda upp automatiska resultat, t ex elitklasserna, kontinuerligt till en egen vald
webbtjänst. Se Resultatrapporter-referensen för fler detaljer.

Efter tävlingen
Efter tävlingen kan du ladda upp resultaten till Eventor med EventorManager eller manuellt från OE2010 om
så önskas:
Visa en klassindelad sträcktidsrapport. Välj endast de klasser som skall laddas upp. Under Inställningar-Hur
många deltagare?, välj Alla och avmarkera Ignorera "Ej start". Glöm inte att uppdatera rapporten efter att du
har gjort dessa ändringar. Exportera denna rapport med filformatet XML, IOF-Standard V.3.x. För fler detaljer,
se Resultatrapporter-referensen.
Komprimera vid behov filen för att förkorta uppladdningstiden.
Slutligen tar du fram tävlingsrapport med Eventor och fakturor med EventorManager.
Du kan även ladda upp resultat och sträcktider till de webbtjänster som du önskar. De flesta tjänster använder
XML-formatet.

Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter
Återställ arkiv
Importera anmälningar
Importera rankinglista
Gallra elitanmälningar
Lotta startlistan per klass
Dialog för export
Resultatrapporter
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4.4 Hantering av patruller
OE2010 är huvudsakligen skapad för individuella deltagare. Det är emellertid möjligt att hantera patruller med
OE2010. Det är vanligt i nybörjarklasser. Teoretiskt kan OE2010 hantera patruller med obegränsat antal medlemmar.
I praktiken begränsas det av utrymmet I namnkolumnen i resultatlistorna. Det bör därför begränsas till 3 medlemmar
per patrull.
Grundregeln är att patrullens medlemmar startar, springer och går i mål tillsammans. Patrulledarens bricka räknas för
hela patrullen.

Inställningar för patruller
Det finns inga inställningar för patruller, t.ex. i klasser. Det är möjligt att ha både patruller och individuella deltagare i
samma klass.

Anmälningar
Patrullmedlemmarna kan anmälas individuellt som vanligt. Använd Patrullkolumnen för att koppla deltagarna till rätt
patrull. Patrullens medlemmar kopplas till en annan deltagare i samma klass och klubb, vilken kallas patrulledaren.
Se Anmälningsreferensen för fler detaljer.

Resultat för patruller
Normalt ska en patrull ha en bricka som måste vara kopplad till patrulledaren. För resultatet, räknas bara
patrulledarens bricka. Det innebär stämpelkontroll, start- och målstämpling. Andra patrullmedlemmar kan ha egna
brickor och stämpla med (uppskattas av barn!) men de räknas inte för patrullens resultat. Om huvudbrickan var
kopplad till fel deltagare, kan det lätt rättas genom att växla bricka i Utvärdera brickorna.
Se referensen för Utvärdera brickorna för mer information.

Patruller i rapporter och exportfiler
I anmälnings- och startavgiftsrapporterna, visas alla deltagare och räknas individuellt. Det finns en valfri kolumn för
patrullen, som visar patrulledaren om det är tillämpligt.
I start- och resultatlistor och speakerfunktionen, är det bara en enda rad för patrullen. Namnen på alla medlemmarna
visas i Namnkolumnen. Bredda kolumnen om den ser ut att vara för smal.
I import-/exportfiler, finns inte patrullk opplingar med. Du måste alltid göra kopplingarna manuellt på rätt sätt.

Se även
Redigera anmälningar
Lotta startlistan per klass
Lotta startlistan per bana
Startlistor
Utvärdera brickorna
Resultatrapporter
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4.5 Stämplingssystem
SportSoftware V11 för orientering stödjer två befintliga stämplingssystem SportIdent och Emit. OE2010 har speciellt
utformats för att kunna använda dessa elektroniska system så enkelt som möjligt för dig och för att ge dig största
nytta. Naturligtvis kan du även använda OE2010 utan något stämplingssystem, men med stiftstämpling.
Det finns många funktioner som hanterar stämplingssystem. Klicka på länkarna för att få mer information.
Allmänt

Handhavande av stämplingssystemsenheter
Inställningar för seriell anslutning
SportIdent-inställningar
Emit-inställningar

Läsa brickor

Läsa in brickor
Läsa in brickor med registrering
Avläsningsenhet – Backup

Utvärdering och resultat

Utvärdera brickorna
Utvärdera SI-enheter
Resultatrapporter

Speakerstöd

Speaker

Övriga funktioner

Ersättningskontroll
Loggfiler
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4.6 Avancerade uppgifter på tävlingsdagen
Det finns flera funktioner under På tävlingsdagen-menyn som inte kommer att användas vid en vanlig tävling, men
som kan hjälpa dig för att lösa speciella problem eller ge dig mer bekvämlighet under tävlingen.

Ersättningskontroller
Det kan hända att kontroller försvinner eller slutar att fungera under tävlingen.
Med SportIdent har du möjligheten att förbereda några reservenheter i förväg och snabbt använda dem som ersättning
för felaktiga enheter. Dessa enheter skall ha kodsiffror som inte är definierade i kontroll-tabellen.
Med Emit, kan du helt enkelt endast ha reservkontroller med andra kodsiffror.
Du kan även använda den här funktionen för att korrigera dina egna misstag, t ex fel kodsiffror på fel platser. Men,
detta är att bryta mot grundläggande regler för orienteringssporten, så använd bara detta vid mindre tävlingar.
Se Ersättningskontroll-referensen för fler detaljer.

Ignorera delsträckor
Ibland så önskar du kanske utesluta en del av banan (en eller fler delsträckor) från tidsberäkningen. Till exempel, om
deltagarna måste korsa en trafikerad väg på sin bana, så skall tiden för att korsa inte tas med. Nu kan du placera en
kontroll på var sin sida av vägen och ta bort tiden för denna delsträcka.
Det är även möjligt att ange en valfri kontroll på banan som målet, vilket betyder att tiden räknas bara fram till denna
kontroll. För detta, så måste du ignorera alla efterföljande delsträckor.
Du kan även använda den här funktionen för att korrigera dina egna misstag, t ex exkludera felaktigt placerade eller
stulna kontroller från banan. Men, detta är att bryta mot grundläggande regler för orienteringssporten, så använd bara
detta vid mindre tävlingar.
Se Ignorera delsträckor-referensen för fler detaljer.
Anmärkning: Du kanske funderar på att helt enkelt ta bort en felaktig kontroll från banans definition. Men det skulle
inte se bra ut på sträcktiderna, så använd Ignorera delsträckor i stället.

Startuppehåll
Ibland kan det vara nödvändigt att ha ett startuppehåll. Detta kan hända vid stora flerdagarstävlingar där du har en
obligatoriskt allmän transport till start- och målområdet, som har blivit försenad.
Med denna funktion kan du förskjuta alla starttider med ett specificerat tidsintervall från och med en tidpunkt.
Åtgärden kan begränsas till vissa startplatser eller startboxar om så krävs.
Se Startuppehåll-referensen för fler detaljer.

Avläsningsenhet - backup
Du kan läsa in backup-minnet från en SportIdent eller Emit avläsningsenhet och lägga in brickor till tävlingen. Denna
funktion används ofta om du har läst in brickor med en fristående avläsningsenhet, t ex SportIdent sträcktidsskrivare,
och efteråt vill ladda in dem i OE2010 för att kunna publicera resultaten.
Vid en tävling med föranmälningar, kan denna funktion användas för att återskapa alla eller utvalda inlästa brickor. De
kan ha blivit skadade eller förlorade i tävlingsdata och om de inte kan återskapas med Loggfiler-funktionen.
Se Avläsningsenhet – backup-referensen för fler detaljer.

Loggfiler
För att kunna göra backup, sparas alla inlästa brickor i en lokal loggfil. Denna är användbar för att återställa efter en
krasch eller nätverksproblem. I de flesta fall kan du leta efter en enskild bricka som har kan ha förlorats genom
oavsiktlig borttagning i Utvärdera brickorna.
Se Loggfiler-funktionen för fler detaljer.
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Automatisk resultatutskrifts-service
Med denna service för resultatutskrift, kan du erbjuda en serviceplats för utskrifter vid din tävling. Där kan
deltagarna få resultat omedelbara och sina egna sträcktider, med sin bricka som nyckel.
Se funktionen för Automatisk resultatutskrift-service för fler detaljer.

Se även
På tävlingsdagen-referensen
Resultat-referensen
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4.7 Speakerfunktioner
Speaker-huvudmenyn erbjuder alla funktioner som du behöver för att använda speakerstödet och hanteringen av
online-kontroller.
Speaker-menyn är bara tillgänglig om din licens tillåter det, t.ex. OE2010 Pro versionen.

Det bör nämnas här att speakerfunktionerna också är värdefulla utan radiokontroller. En speaker kan bara titta på vad
som händer i målet baserat på de måltider som levereras av inläsningen av brickor.

Var är radio kontroller användbara?
Normalt definierar banläggaren från vilka kontroller som mellantider till speakern bör rapporteras. Detta kan vara ute i
skogen eller en åskådarkontroll i närheten av eller på arenan. Han bör ha i åtanke att det finns en naturlig gräns för
hur mycket information en speaker kan bemästra och tala om. Det är till exempel aldrig bra att ha en radiokontroll
från halva bana för alla deltagare på en sprinttävling. Belastningen i målet är så hög att speakern inte skulle kunna
tala om mellantider alls. En lösning för detta vore att ha de viktigaste (elit-)klasser startade senare än övriga.
En tillämpning av radiokontroller som är mycket vanlig även för mindre tävlingar, är den sista kontrollen. Speakern
kan använda fönstret Förvarning som visar de deltagare som för närvarande är på upploppet. Dock är detta inte
meningsfullt om upploppet är kortare än 400 m, eftersom deltagaren då troligen kommer i mål innan speakern kan
tala om honom. I det fallet skulle den näst sista kontrollen vara ett bättre val. Då kan du använda en kontroll som är
specifik för de intressanta klasserna, vilket också skulle förbättra nätverkets prestanda på grund av mindre dataflöde.
Vid högnivå mästerskap (om de är tillåtna att använda målstämplingar alls...) kan målkontrollerna användas för att ge
speakern den officiella tiden omedelbart. Men detta är inte nödvändigt för vanliga tävlingen. Du får den officiella tiden
från brickinläsningen som bör göras inom några sekunder efter målgång.

Om den maskinvara som krävs
Att kontinuerligt ta emot online-stämplingar och titta på flera speakerfönster innebär en kontinuerlig tung arbetsbörda
både datorerna och nätverket. Eftersom den långsammaste PC avgör den totala nätverksprestandan, behöver du
moderna nätverksswitchar (100 M skulle vara bäst) och moderna datorer med hög CPU och nätverksprestanda. Alla
datorer bör ha ungefär samma prestandanivå, också gärna de som används för andra uppgifter som att läsa in
brickor.
Ett ord till WLAN: Använd aldrig WLAN! Särskilt i ett målområde där många människor använder sina
mobiltelefoner, kommer att hamycket dålig WLAN-hastighet. Och resten av det (fasta) nätverket måste hålla sig till
denna hastighet också.
Naturligtvis fungerar allt med långsamma datorer eller en långsam nätverksanslutning också, men en låg prestanda
(som kan innebära att online stämplingar kan ta 15 sekunder tills de kommer att sparas i systemet) är inte vad
speaker behöver ha.
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Normalt behöver du flera datorer som är avdelade för de olika speakeruppgifterna. Vid mindre tävlingar, skulle det vara
möjligt att ha (endast en) speaker online-klient och köra serverfunktionen på samma dator. Speakerstödsfönstren där
speakern ser på tävlingen, måste alltid köras på speciella datorer där ingen annan aktivitet körs.
Mer information om hur du konfigurerar nätverk se Arbeta i ett nätverk – Ytterligare uppgifter och Arbeta med
begränsade användarrättigheter – Ytterligare uppgifter.

Ställa in radiokontrollerna
Naturligtvis måste du först sätta ut kontrollerna och kontrollera om alla kontrollenheter och radiokomponenter fungerar
som de ska. För att få in onlinestämplingarna till tävlingsdata, finns det flera funktioner i OE2010.
Speaker - Radiokontroller
Definiera radiokontrollerna före tävlingen. Se Radiokontroller-referensen för fler detaljer. Om du har individuella banor,
så följ de riktlinjer som ges i Hantering av individuella banor-referensen.
Speaker - Onlinemonitor - Server
Starta servermonitorn på (nätverks)servern. För mer information se Onlinemonitor (server)-referensen.
Speaker - Onlinemonitor - Klient
Anslut radioenheter och onlinekontroller direkt med tråd till datorer i nätverket. Numera med USB-portar, är det
möjligt att ha flera enheter anslutna till samma dator. Om det behövs, måste du ha lämpliga USB-drivrutiner
installerade. (Detta är en uppgift som måste göras innan tävlingen...) Starta klientmonitorn på alla datorer och för
varje enhet som är ansluten till den datorn. Varje enhet som är ansluten till en viss port kräver sitt eget
klientmonitorfönster. Ange rätt Com-port och hastighet. Se Inställningar för seriell anslutning för mer information.
Kontrollera att onlinestämplingarna fungerar. Stämpla bara vid varje kontroll. Stämplingen måste ses först i
klientfönstret och sedan i serverfönstret.
Mer information om klientmonitor finns i Online monitor (klient)-referensen.
Speaker - Onlinemonitor - Klient - Webb
Detta är ytterligare en funktion som tar emot stämplingar, men från en webbserver. Ett radiostämplingssystem tar
emot stämplingarna från radiokontrollenheterna och skickar dem till en webbserver. Därifrån kan de laddas ner med
denna funktion.
För fler detaljer om denna klientmonitor med webbanslutning se referensen för Online monitor för mellantider (Klient –
Webb).
Speaker – Uppdatera onlinestämplingar
Öppna det här fönstret på (nätverks)servern. För mer information se Uppdatera onlinestämplingar-referensen.

Ställa in speakermiljön
OE2010 erbjuder två fönster för speakern.
Speaker - Speaker support
Detta är det klassiska fönstret för speakern där han kan se vad som händer med radiotider och måltider för valda
klasser. Du kan även använda fönstret för att se på resultat utan att använda någon radiokontroll. Se Speaker
support-referensen för fler detaljer.
Speaker - Förvarning
I det här fönstret visas alla stämplingar på den valda kontrollen. Så det är främst avsett för den sista (eller den näst
sista) kontrollen för att ge speakern möjlighet att annonsera inkommande deltagare. En snabb resultatpanel hjälper
honom att se var en specifik deltagare är placerad i sin klass. Du kan också använda fönstret för att se på måltider
och snabbresultat utan att använda någon radiokontroll. Se Förvarning-referensen för mer information.
Du kan ha flera speaker- och förvarningsfönster öppna så att speakern har tillgång till mycket information utan att
ändra eller att växla mellan fönstren. Använd stora skärmar och fördela fönstren till flera datorer vid behov.

Driva en extern displayenhet
Med OE2010 kan du driva en extern displayenhet så att den kan visa onlineinformation om mellan- och måltider.
Dessa kan vara visa resultattavlor i målet eller virtuella "displayenheter" som visar informationen online på TV eller på
Internet. Se Display (resultattavla)-referensen för fler detaljer.
OE2010 erbjuder ett väldefinierat gränssnitt till externa DLL-filer som kan implementeras av någon tredje part. Se
OEDisplay DLL-beskrivningen.
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Övriga speakerfunktioner
Det finns några fler funktioner som hjälper till att tillhandahålla nödvändig information för speakern och åskådarna.
Speaker - Mellantider
Under tävlingen, kan du visa och skriva ut mellantidsresultat från radiokontrollerna. Se Mellantider-referensen för fler
detaljer.
Speaker – Inmatning manuellt
Utöver onlineanslutna kontroller, kanske du har andra radiokontroller, varifrån du får mellantider, t.ex. via telefon. Du
kan mata in dem här. De visas automatiskt i ett speakerfönster för den aktuella klassen. Se Mata in mellantider
manuellt-referensen för fler detaljer.
Speaker – Biografier
Särskilt på högnivåtävlingar, kan du stödja speakern genom att erbjuda en biografisk text eller annan ytterligare
information om deltagarna. Denna text kan visas i speakerfönstret. Biografier kan importeras från externa källor. Se
Biografier och Importera biografier referenserna.

Se även
Speaker-referensen
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4.8 Tidtagning
Förutom den vanligaste tidtagningsmetoden med målstämpling, kanske du har behov av att mata in måltider
manuellt, använda ett externt tidtagningssystem eller använda PC-klockan för tidtagning.
Du hittar dessa funktioner i På tävlingsdagen - Tidtagning. Det beror på din licens om du kan använda alla
funktioner här.

Hittills stöder SportSoftware SportIdent, Emit, MicroGate och Alge tidtagningssystem. Alla av dem kan användas
tillsammans med något av de två stämplingssystemen för identifiering.

När är extern tidtagning användbar?
De elektroniska stämplingssystemen SportIdent och Emit tillhandahåller sina egna naturliga metoder för tidtagning.
Detta är stämpling (valfritt) för starttid vid starten och stämpling för måltid på mållinjen. Även på sprintmästerskap har
målstämplingen blivit populärt.
Så en extern tidtagning kommer endast att användas där reglerna kräver det, t.ex. vid högnivå mästerskap med TVsändning som världscupen.

Om vilken maskinvara som krävs
Liksom radiokontroller och speakerfunktionerna, bidrar också tidstagningsfunktionerna till en kontinuerlig hög
arbetsbörda för både datorerna och nätverket.
Du behöver en extra dator som registrerar måltiderna med tidtagningsenheten ansluten till den. Om du registrerar
starttiderna också, kan du använda samma dator och ytterligare ett tidtagningsfönster, men det är klokt att ha en
extra PC för denna uppgift.
Mer information om hur du konfigurerar nätverk se Arbeta i ett nätverk – Ytterligare uppgifter och Arbeta med
begränsade användarrättigheter – Ytterligare uppgifter. Se även instruktioner som ges i Speakerstöd – Ytterligare
uppgifter.

Ställa in tidtagningsenheten
Öppna det tidtagningsfönster som gäller för din enhet.
Anslut tidtagningsenheten och (om nödvändigt) kontrollenheten för identifieringstämplingen till datorn. Om det behövs,
måste du ha lämpliga USB-drivrutiner installerade. (Detta är en uppgift som måste göras innan tävlingen...)
Glöm inte att ange rätt Com-portar och hastigheter för båda enheterna. Se Inställningar för seriell-anslutningreferensen för mer information.
Kontrollera att tidtagningssystemet och identifieringstämplingarna fungerar. Ta en tid och stämpla på kontrollen.
Båda måste vara visas i fönstret.
Läs först Tidtagning - grundläggande principer-referensen och sedan hjälpen för det tidtagningsfönster du använder.

Andra tidtagningsfunktioner
Det finns några fler tidtagningsfunktioner tillgängliga.
Tidtagning - Manuella inmatning
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Ibland kan det vara nödvändigt att mata in måltider manuellt, t.ex. om du använder ett externt tidtagningssystem,
som inte fungerade för viss tid. Men, den mest kända användningen är dock att du kan mata in ej startande deltagare
myck et snabbt här. Se Manuell inmatning-referensen för fler detaljer.
Tidtagning - Nätverksuppdateringen
Under ett nätverksavbrott kan klienterna som samlar in tider och stämplingar växla till lokalt läge (nödläge) och
fortsätta arbeta lokalt. Senare måste dessa tider överföras med den här funktionen från varje klient. Se Tidtagning –
Nätverksuppdatering-referensen för mer information.

Se även
Tidtagning-referensen
Resultat-referensen
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4.9 Speciella flerdagarsuppgifter
Om du arbetar med en flerdagarstävling, så kommer du att se etappväljaren i många fönster.

Arbete i dessa fönster är det samma som när du arbetar på en endagstävling, men det gäller den valda etappen. Ofta
kan du byta etapp för att göra samma arbete för nästa etapp, t.ex. lotta startlistan.
I andra fönster är etappväljaren inaktiverad bara för visning, t.ex. speakerfönstret. Dessa fönster kommer alltid
använda den etapp genom vilken de hade öppnats från i huvudmenyn.
Se Etappväljare-referensen för mer information.
Vissa fönster har bara fler indatafält eller kolumner tillgängliga för etappspecifika data, som
Tävlingsinställningsdialogen eller Anmälningarfönstret.
Observera att SportIdent- och Emit-inställningarna måste definieras för varje etapp för sig. För fler detaljer till i
SportIdent-inställningar resp. Emit-inställningar referenserna.
Anmälningar, startlista och resultatrapporter låter dig välja om du vill har bara en enda etapp eller alla etapper i
rapporten.
Vissa funktioner har utformats särskilt för flerdagars, men de kan också användas (inte så ofta) för endagstävlingar.
Resultat - Markera strukna klasser
Startlista - Startorganisation - Klubbar
Det finns en enda funktion som är speciellt utformad för flerdagarstävlingar.
Startlista – Jaktstart - Klass
och
Startlista – Jaktstart – Banor
Poängberäkning är den enda uppgiften (inte funktion) som endast är tillgänglig för flerdagars. Du hittar detta i
Resultatrapporterna och Jaktstart-funktionen.

Se även
Tävlingsinställningar-referensen
SportIdent-inställningar referensen
Emit-inställningar referensen
Anmälningar översikt-referensen
Startlista-referensen
På tävlingsdagen-referensen
Resultat-referensen
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4.10 Datasäkerhet
Speciellt när ingen förväntar sig det, slutar datorhårdvara, speciellt hårddiskar, eller nätverk att fungera eller så gör
människor misstag. [Murphys lag]
SportSoftware tävlingsprogram är inget annat än de affärsdatahanteringsprogram som du kanske arbetar med på ditt
företag. På sådana företag finns det exakta och väldefinierade datasäkerhets- och säkerhetskopieringsstrategier.
Förlorade data kan kosta mycket pengar eller kanske ruinera hela företaget.
Det ät ungefär på samma sätt med data för orienteringstävlingar. Ett fel innan tävlingen kan kosta mycket tid för att
bygga upp data igen och du vet inte säkert om du har fått allt likadant som tidigare. Ett fel under tävlingen kan stoppa
och avbryta den och du kanske inte kan ta fram resultat. Genom ett fel efter tävlingen kan du förlora alla resultat om
du ännu inte har laddat upp dem på internet.
För att minimera din risk så har OE2010 flera funktioner som kan hjälpa dig. Men det är du som användare som
måste göra det!

Regelbundna säkerhetskopieringar
OE2010 har lättanvända funktioner för Säkerhetskopiering och Återställning. Det rekommenderas inte att använda
andra metoder för säkerhetskopiering, eftersom de kanske inte sparar alla nödvändig data. Nu för tiden är ett USBminne det bästa mediet för säkerhetskopian. Se referenserna för Säkerhetskopiera tävling och Återställa tävling.
Det rekommenderas att göra en säkerhetskopiering:
efter varje arbetspass före tävlingen (huvudsakligen anmälningar)
precis innan lottningen av startlistan
efter lottning av startlistan och innan startlistorna publiceras
precis innan tävlingen startar på tävlingsdagen
regelbundet (var 30-60 minut) under tävlingen
efter att tävlingen har avslutats
Den allra viktigaste säkerhetskopian är den med data från precis innan tävlingen startar. Denna kan vara en grund för
att återuppbygga data senare, med användning av loggfiler etc.

Loggfiler
Alla funktioner som samlar in data, sparar även data i lokala loggfiler. OE2010 har lätta funktioner som du kan
använda för att återställa allt från loggfilerna tillbaka in i tävlingen igen. Backup-minnena i SportIdent masterenheter
och Emit MTR-enheter är andra källor, vilka kan användas för att återställa data.
För fler detaljer, läs i följande referenser:
Läsa in brickor
Läsa in brickor med registrering
Loggfiler
Avläsningsenhet – Backup
Online monitor (klient)

Nödläge
Nödläget hjälper dig att hantera avbrott i nätverket. Under ett nätverksavbrott är den grundläggande idén att klienterna
som samlar in data kan växla till lokalt läge och fortsätta att arbeta lokalt. Senare, då nätverket åter fungerar, kan
dessa brickor eller måltider lätt läsas från loggfiler in till huvudtävlingen.
För fler detaljer, se följande referenser:
Läsa in brickor
Läsa in brickor med registrering
Loggfiler
Tidtagning – Grunder
Tidtagning – Nätverksuppdatering
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Se även
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter
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4.11 Arbeta med begränsade behörigheter
SportSoftware stödjer arbete med begränsade användarrättigheter. Men det gäller att tänka på några förutsättningar.
Vid installation av OE2010, kommer de senare Windows-versionerna (Vista och Win7) att lyfta användarrättigheterna
om så krävs. På WinXP och Win2000, försäkra dig om att du installerar programmet med administrativa rättigheter.
Vanligen rekommenderas det alltid att köra SportSoftware med administrativa rättigheter. Detta var standard fram till
Windows Vista, så ingen brydde sig om detta och med den tidigare SportSoftware version 10.x var det ingen
diskussion om användarrättigheter. Men nu med Windows7 har vi situationen att Win7:s standard är begränsad
användare. Detta stöds fullt ut med SportSoftware version 11 men du måste försäkra dig om några förutsättningar.
OE2010 använder tre olika typer av datafiler, vilka är programinställningar, tävlingsdata och arkivdata. Se
Programmappar-referensen för fler detaljer. Följande instruktioner gäller för både användning lokalt eller över
nätverket.

Inställning av Windows
Fr.o.m. Win2000, alla Windows-versioner tillåter definiering av explicita användarrättigheter för alla filer och foldrar ner
till enskilda användare. Men denna funktion är standardmässigt dold. För att göra den synlig, öppna Windows
Explorer (Utforskaren).
Klicka på Verk tyg-Mappalternativ. Välj Visa flik en.
Avmarkera valet Använd förenk lad fildelning. Klicka på OK för
att spara detta.
Detta kommer att visa ytterligare en Säkerhetsflik med
egenskaperna för varje mapp eller fil. Se nästa stycke.
OBS: Denna Windows-säkerhetsfunktion fungerar bara på
hårddiskar som använder NTFS-filsystem. Den fungerar inte på
äldre FAT16- eller FAT32-filsystem som fortfarande kan vara
installerade på ditt WinXP eller Win2000 system. Om du har en
sådan hårddisk, arbeta bara med de administrativa rättigheterna
och bry dig inte om detta kapitel.

Inställning av användarbehörigheter för foldern
För att kunna arbeta på alla data och inställningsfiler, kräver OE2010 fullständiga läs/skriv-rättigheter på använda
mappar och filer. Som standard, erbjuder Windows (alla versioner) fullt tillträde bara till privilegierade användare med
administrative rättigheter och till ägaren (skaparen) av filerna.
Detta betyder t.ex.
Om en administrator har ställt in programmappen eller skapat en tävling eller ett arkiv, kommer dessa inte vara
åtkomliga för andra användare med begränsade rättigheter.
Om en begränsad användare har ställt in programmappen eller skapat en tävling eller ett arkiv, kommer dessa
att vara åtkomliga för honom och för alla användare med administrative rättigheter men inte för andra med
begränsade rättigheter.
För att överbrygga detta, måste du ställa in fulla användarrättigheter manuellt för alla använda mappar. Om du
använder en förnuftig mappstruktur, räcker det att ställa in rättigheterna för den gemensamma rotmappen. Dessa
rättigheter kommer att ärvas automatiskt av alla mappar och filer under denna mapp.
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Till exempel, om du använder den rekommenderade
SportSoftware standarden för programmappar, behöver du endast
ställa in rättigheterna för mappen C:\SportSoftware.
Högerk lick a på mappnamnet i Utforskaren och välj Egenskaper. I
egenskaper-dialogen välj Säkerhetsfliken. Du ser troligen att
Administratörer har fullständig behörighet som standard. Välj
gruppen Användare under den. Markera rutan för Fullständig
behörighet och spara inställningen med OK.

Felsökning
OE2010 meddelar om det upptäcker att du inte har nödvändiga tillträdesrättigheter till data.

Denna kontroll görs när det verkar nyttigt, t.ex. när du väljer en tävling. För att åtgärda detta, kontrollera alla
användares rättigheter för denna mapp och för alla överordnade mappar. Se instruktionerna ovan.

Ansvarsbefrielse
Författaren refererar till sitt vanliga licensavtal. Med nuvarande PC-teknik, är det inte möjligt att implementera ett
program som körs under MS Windows, vilket uppträder lika under alla möjliga konfigurationer. Författaren erbjuder sin
hjälp för felsökning.

Se även
Programmappar-referensen
Arbeta i ett nätverk
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4.12 Arbeta i ett nätverk
Var vänlig och försäkra dig om att du har förstått principerna som förklaras i Programmappar-referensen!
SportSoftware stödjer nätverk. Från användarens perspektiv betyder detta att flera datorer kan använda samma tävling
eller arkiv samtidigt. Tävlingen och arkivet är sparade på en central dators hårddisk. I fortsättningen kallas den
centrala datorn server medan övriga kallas klienter.
Varje dator måste ha programmet installerat lokalt. Vid en första blick, tycks detta inte vara nödvändigt för serverns,
men det finns starka skäl att göra så, se nedan.
OE2010 skall alltid installeras lokalt och startas från den lokala hårddisken. Erfarna nätverksanvändare kan fundera
på om det räcker att endast installera programmet på servern och köra det därifrån på alla klienter. Med V11
programmappkonceptet, skulle detta vara möjligt, men är inte enligt SportSoftware idéer. Tänk på vad som händer vid
nätverksfel. Inget fortsatt arbete möjligt...
Endast tävlings- och arkivdata på servern kan användas samtidigt! Programinställningar skall alltid sparas lokalt.

Nätverksinställningar
Dessa riktlinjer gäller för alla Windows-versioner. De gäller både för tävlingarna och för arkiven. Du kan ha båda lokalt
eller externt, oberoende av varandra. Men detta rekommenderas inte... Antingen skall du ha båda externt eller båda
lokalt. Följande instruktioner för tävlingar gäller även för arkiv.
Först och främst, skall du ha kört OE2010 åtminstone en gång. När OE2010 startas, kontrolleras några
inställningar, vilka är nödvändiga för tillförlitlig och säker datahantering. Du får ett meddelande om OE2010
hittade några problem och du ombeds att göra om installationen och starta om datorn för att åtgärda detta.
Detta är speciellt viktigt för servern, så du måste ha installerat OE2010 på servern. Det finns även några
uppgifter som görs bäst direkt på servern, se det finns inget skäl för att inte installera OE2010 där.
För de som uppgradera från V10: Detta är exakt den procedur som CheckPC-verktyget gjorde tidigare.
Dela ut tävlings- och arkivmapparna på server-datorn, inklusive alla undermappar. Tillåt fullständiga ändra/läsabehörigheter för alla klienter.
Naturligtvis, måste du kontrollera hur brandväggen uppträder på varje dator. Normalt skall det vara möjligt att
tillåta fullständigt tillträde för alla inom det lokala nätverket. Eller så kan du tillåta alla klienter att ha tillträde till
servern individuellt. Om du inte har någon internetanslutning (vilket ofta är fallet vid OL-tävlingar...) kan du helt
enkelt stänga av alla brandväggar. Det finns inga studier tillgängliga på hur mycket prestanda förbättras utan
en brandvägg, men det är högst troligt att det blir så.
På varje dator, gå till Tävling - Välj och välj tävlingsmappen på servern där. För fler detaljer se Välja tävlingreferensen.
Följaktligen skall du på server välja samma mapp vilken är lokalt på denna dator.

Nätverksbegränsningar för Windows
I alla nyare Windows-versioner, har Microsoft begränsat antalet klienter i nod till nod-nätverk (vilket används här).
Detta betyder inte det största antalet datorer i ett speciellt nätverk, utan antalet datorer som kan koppla upp sig till
samma tävling (=samma data) samtidigt. Begränsningen gäller för serverdatorn. Se en summering här:
Windows 2000 Prof.

10

Windows XP Home

5

Windows XP Prof.

10

Windows Vista

10

Windows 7

20

Notera att SportSoftware V11 inte kan köras på Win95, Win98, WinMe och WinNT. Det kan vara möjligt på Win98
eller WinNT, men detta stöds inte.
Om du behöver ansluta fler klienter till ditt nätverk, måste du använda en Windows Server utgåva på serverdatorn
(troligen Win2008 server), och du måste köpa en lämplig licens som täcker det troliga antalet klienter.
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Kontrollera prestandan
Standardinställningarna i Windows är inte perfekta för en snabb fleranvändar peer-to-peer-databas i ett nätverk. Detta
spelar ingen roll för små nätverk vid små tävlingar, eftersom det underliggande DBIsam databassystemet är så
snabbt att du blir nöjd med det. Men det kan bli viktigt vid stora tävlingar och särskilt om du använder ett Windows
server OS och/eller blandade klientdatorer med Win7 eller Vista och XP. Jag har samlat några råd och du kan titta på
detta i Optimera-nätverksprestanda – Ytterligare uppgifter.

Fler ledtrådar
Några funktioner kräver exklusiv tillgång till tävlingsdata (t.ex. några importer). Vid dessa tillfällen får inte några
klienter använda samma tävling.
Innan du använder en nätverkskonfiguration vid en tävling, försäkra dig genom att prova den noggrant med
programmet. Kontrollera inställningarna enligt ovan. Prova exakt de datorer som kommer att användas vid tävlingen!
Blandade miljöer med olika Windows-versioner skall fungera utan problem. Det rekommenderas att använda en dator
som körs på Windows XP Professional eller Windows 7 som server.
Om du arbetar i ett nätverk, syns detta i statusfältet. Om en klient förlorar anslutningen med servern, kommer den att
försöka återansluta under några sekunder innan meddelar med Nätverk förlorat-dialogen.

Men, det är sällsynta tillfällen när det hjälper att vara kvar i programmet. I de flesta fall rekommenderas det att avbryta
programmet och återstarta det senare efter att ha löst problemet. Tänk på att OE2010 erbjuder några sätt att försätta
arbeta under nätverksavbrott, t.ex. Nödläget för Läsa in brickor-fönstret.

Ansvarsbefrielse
Författaren refererar till hans allmänna licensavtal. Med nuvarande datorteknik är det inte möjligt att utveckla en
programvara som körs under MS Windows och som uppträder lika med alla möjliga konfigurationer. Utöver allt är
detta sant för nätverksinstallationer. Författaren erbjuder sin hjälp för felsökning.

Se även
Optimera nätverksprestanda - Ytterligare uppgifter
Välja tävling-referensen
Välja arkiv-referensen

4.12.1 Optimera nätverksprestanda
Standardinställningarna i Windows inte perfekt för en snabb fleranvändar peer-to-peer-databasåtkomst i ett nätverk.
Detta spelar ingen roll för små nätverk vid små tävlingar, eftersom det underliggande DBIsam databassystemet är så
snabbt. Men det kan vara viktigt vid stora tävlingar och särskilt om du använder en Windows server OS och/eller
blandade klientdatorer med Win7 eller Vista och XP.
Tidigare med Windows XP samt Windows Server 2003 behövde du aldrig ta hand om detta. Win7 och Windows
Server 2008 införde vissa nya nätverksinställningar som borde öka prestandan men de gör inte det i de flesta fall.
Tvärtom, är de kontraproduktiva för peer-to-peer-nätverk som använder delade ISAM databaser såsom SportSoftware.
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Jag har samlat några tips och du kan arbeta igenom stegen här.
Det finns massor av webbplatser på Internet där du kan få information om detta ämne. Så, om du inte fullt ut tror vad
jag skriver här, gör bara en Google-sökning om Win Server 2008 nätverk sprestanda eller helt enkelt något av
inställningsnamnen nedan.
Några av de tips som ges i det här avsnittet är också användbara om du arbetar fristående och alltid lokalt.
Läsa bara allt...

Innan du börjar
Alla inställningar som beskrivs nedan måste göras som administratör!
Innan du börjar med att ändra inställningarna på dina datorer, sk apa en Systemåterställningspunk t och ge den ett
beskrivande namn. Om du inte känner till detta, sök i Windows-hjälpen eller Google.
Sk riv noggrant ned de tidigare inställningarna. Om datorn är en som du (eller andra) använder i arbetet, kommer det
vara nödvändigt att återställa den tillbaka till de ursprungliga värdena efter tävlingen. Du kan göra detta genom att
återställa från en Systemåterställningspunkt, men det är alltid bra att kunna kontrollera att allt är som det var innan.
Om detta är din privata PC, är det värt att tänka på att behålla ändringarna. De flesta har klara fördelar också utanför
SportSoftware...
Efter varje steg måste du alltid starta om datorn för att få ändringarna i kraft.
Sätt upp nätverket som det anges i Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter, stycket om Nätverksinställningar.
Du kanske inte ser effekterna omedelbart. Testa med ett litet nätverk vid sidan av en riktig tävling. Men du kan vara
säker på att du kommer att tjäna på dem under en pågående tävling.

Använd fasta IP-adresser
Relevans Bör alltid göras när du arbetar med SportSoftware.
Som standard ställs Windows-datorer att vara så flexibla som möjligt när det gäller nätverk. Ett exempel är
standardinställningen att en PC erhåller sin IP-adress automatisk t. Detta kan vara rätt för WLAN, men för lokala
nätverk (LAN) är detta alltid långsamt och opålitligt inte bara åtkomst till databasen från flera användare. Du kommer
se skillnaden när du försöker komma åt en fil på server-PC:n via Utforskaren.
Ställa in en fast IP-adress
Windows XP: Dubbelklicka på LAN-symbolen

i uppgiftsfältet.

Windows 7: Öppnar Nätverks- och delningscenter via LANsymbolen
nätverk .

i uppgiftsfältet och klickar på Anslutning till lok alt

Detta visar dialogrutan för LAN-anslutningens status. Klicka på
Egenskaper. Bläddra till Internet protocol (TCP/IP) i dialogrutans
lista. Klicka på det (men avmarkera inte kryssrutan!) och sedan
på knappen Egenskaper nedan. Det här kommer att visa
egenskapsdialogrutan för Internet-protokoll.
Om alternativet Erhåll en IP-adress automatisk t är markerat,
klicka sedan på Använd följande IP-adress. Ange en korrekt IPadress. IP-adresser (V4) har vanligtvis form som 192.168.11.1, där
de två första talen är fördefinierade enligt standard. 192.168. är en
välkänd standard för privata lokala nätverk. Det 3:e talet identifierar
nätverket och det måste vara samma för alla datorer i nätverket.
Det sista talet identifierar enskilda datorn eller en annan enhet t
ex en skrivare eller Internet-routern. Det måste vara unikt i
nätverket. Definiera ett användbart numreringsschema för
nätverket och ange alla dina datorer.
Nätmasken är alltid angiven till 255.255.255.0 automatiskt och
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den bör inte ändras. Standard-gateway är nödvändigt endast för
internettillgång. I detta fall måste det vara IP-adressen till din
Internet-router, annars kan detta lämnas tomt. Det samma gäller
för DNS-serveradress.
I vissa versioner av XP och från Windows Vista på har du
ytterligare en flik Alternativ konfiguration tillgänglig där kan du
spara den här konfigurationen. Så kan du växla mellan den
särskilda SportSoftware-inställningen och din standard med ett
enda musklick.
På nyare datorer kan det finnas två inställningar för TCP/IP, en för
V4 och en för V6. Beskrivningen gäller det V4 som bör användas i
lokala nätverk.
Definiera Arbetsgrupp
Högerk lick a på Den här datorn eller Dator och klicka sedan på Egenskaper
. Det här kommer att visa dialogrutan för Systemegenskaper. Klicka på
fliken Datornamn och där på knappen Ändra. Då öppnas dialogrutan Ändra
datornamn eller domän.
Ange ett beskrivande arbetsgruppsnamn och använd detta för alla datorer i
det lokala nätverket. Standardinställningen är ofta WORKGROUP och du
kan låta det vara som det är.
Slutligen Stäng alla dialogrutor med OK.

När du gjort klart inställningarna, måste du starta om alla datorer. Se sedan hur lätt du kan komma åt filer på andra
datorer med hjälp av Utforskaren. Det är precis som att komma åt filer lokalt och det är så här som nätverk skall
fungera.
Observera: Brandvägg
Naturligtvis kan ni kontrollera hur brandväggen fungerar. Normalt bör det vara möjligt att tillåta fullständig åtkomst
för alla i det lokala nätverket. Ange ditt IP-intervall som betrodd zon i brandväggsinställningarna. För mer information,
se hjälpen för din brandvägg. Eller så kanske du måste tillåta åtkomst till servern för alla klienter individuellt.
Om du inte har en internetanslutning, kan du bara stänga av brandväggen. Det finns inga tillgängliga studier hur
mycket prestanda förbättras utan en brandvägg, men det är mycket troligt att detta kommer att vara fallet.

Ställ in virtuellt minne
Relevans Nödvändigt för alla datorer oberoende av SportSoftware.
Storleken på det virtuella minnet är en inställning som är som standard inställd på hanteras automatisk t av Windows.
Men är det en gammal regel som kommer från början av Windows att ett fast värde för storleken på det virtuella
minnet förbättrar den totala prestanda för datorn. Denna regel gäller fortfarande för de nyaste maskinerna.
Se beskrivningar nedan för Win XP och Win7. Detta kommer vara liknande på server-operativ.
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Windows XP
Högerk lick a på Den här datorn och sedan på Egenskaper. Det kommer
att visa dialogrutan för Systemegenskaper. Klicka på fliken Avancerat
och sedan på knappen Egensk aper för Prestanda (mestadels panelens
översta inställningar).
Detta öppnar dialogrutan Prestandaalternativ. Klicka på fliken Avancerat.
Där hittar du en panel som kallas för Virtuellt minne. Klicka på knappen
Ändra. Då öppnas dialogrutan Virtuellt minne.
Behåll den förvalda enheten i listboxen med enheter. Markera Egen
storlek . Ange samma värde som ursprunglig och maximal storlek.
Windows kommer att föreslå ett värde här. Använda det (och infoga
samma värde för den ursprungliga storleken) om detta verkar rimligt och
om detta är cirka 150% av din maskinvaras minne.
Klicka på Aktivera.

Windows 7
Högerk lick a på Dator och sedan på Egenskaper. Klicka på Avancerade
systeminställningar i den vänstra rutan. Det kommer att visa dialogrutan
för Systemegenskaper. Klicka på fliken Avancerat och sedan på
knappen Egensk aper för Prestanda (mestadels panelens översta
inställningar).
Detta öppnar dialogrutan Prestandaalternativ. Klicka på fliken Avancerat.
Där hittar du en panel som kallas för Virtuellt minne. Klicka på knappen
Ändra. Då öppnas dialogrutan Virtuellt minne.
Avmarkera kryssrutan Hantera automatisk växlingsfilens storlek på varje
enhet. Behåll den förvalda enheten i listboxen med enheter. Markera
Egen storlek . Ange samma värde som ursprunglig och maximal storlek.
Windows kommer att föreslå ett värde här. Använda det (och infoga
samma värde för den ursprungliga storleken) om detta verkar rimligt och
om detta är cirka 150% av din maskinvaras minne.
Klicka på Aktivera.

Slutligen Stäng alla dialogrutor med OK.
Starta om datorn när du blir ombedd att göra det.

Ge ett enhetsnamn till servermapp
Relevans Alla klientdatorer.
Det är klokt att ge en enhetsbeteck ning till serverns rotmapp för tävlingar. Detta kommer att göra att Windows
försöker söka efter här nätverksenheten automatiskt vid start. Så då har du den tillgänglig automatiskt när du vill välja
tävlingen.
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För Windows XP: Öppna Windows Utforskaren eller Den här
datorn. I menyn, klicka på Verktyg-Anslut nätverksenhet. Detta
öppnar dialogrutan.
För Windows 7: Välj Nätverk. Leta fram den mapp som du vill
ansluta. Högerk lick a på den och välj Anslut nätverksenhet.
Detta öppnar dialogrutan.
Välj en bokstav från listrutan för Enhet. Använd en bokstav som
du enkelt känner igen att detta bör vara en enhet i nätverket, t.
ex. något liknande K:, L: osv. Klicka på knappen Bläddra och
välj nätverk senhet och den mapp som du vill ansluta.
Observera: du måste åtminstone ansluta rotmappen för
tävlingar på servern, inte bara mappen där tävlingen sparas.
Alla mappar ovanför rotmappen för tävlingar eller hela enheten
kan naturligtvis också anslutas.
Markera Återanslut vid inloggning för att aktivera automatisk
identifiering vid uppstart av datorn.
Stäng dialogrutan med Slutför. Starta om datorn.

Kontrollera antivirusprogrammen
Relevans Alla datorer.
Detta råd är egentligen inte nätverksrelaterat så alla bör ta hand om detta.
Jag fick sporadiska kommentarer som vissa funktioner av OE2010 inte kunde öppnas eller att programmet hängde
sig oväntat. Inga buggar var anledningen till detta utan ett övernitiskt antivirusprogram som installerats på dessa
datorer. Det kan hända att dessa virusprogram felaktigt ändrar en program-exefil. Särskilt programmen Avira AntiVir
och Avast, som är tillgängliga gratis, är välkända resp. har ett dåligt rykte för detta.
Fr.o.m.2013 är OE2010 och dess installationsprogram signerade med ett pålitligt certifikat. Det innebär att inget
antivirusprogram längre bör röra dem. Istället fås ett meddelande om Windows upptäcker att exe-filen har blivit
ändrad.
Samma sak kan hända till datafiler och tillfälliga datafiler som kommer att användas av databassystemet.
Vanligtvis erbjuder antivirusprogrammet en lista över undantag där du kan ange de filer/mappar som skall anses vara
säkra och därför inte bör kontrolleras. Ange alla mappar som anges i dialogrutan för Programmappar: ·
Installations-mappen
Mappen för Programinställningar
Rotmappen för Tävlingar
Rotmappen för Arkivet
mappen där du vanligtvis sparar dina nerladdningar (-> installationsfiler)
För mer information, läs Programmappar-referensen.
Om du har haft de problem som beskrivs ovan med OE2010, installera om det efter du gjort inställningarna i
antivirusprogrammet. Ladda ner installationsfilen igen (eftersom denna också kan vara skadad) och installera om
programvaran. Det är inte nödvändigt att avinstallera det först, en enkel ominstallation bör vara tillräckligt.
Naturligtvis, för att bara bedöma om viruskontrollen faktiskt var problemet, får du helt enkelt inaktivera den en stund.

Inaktivera alla bakgrundsprogram
Relevans Alla datorer.
Det kan finnas många program som körs i bakgrunden som har startats när PC startades upp, t. ex. Facebook, ICQ
och liknande, aktivitetsfältet för Office, osv. Alla äter upp PC-prestanda och oftast även nätverksprestanda.
Kontrollera allt, om du behöver det under arbete med SportSoftware i ett nätverk på en tävling. Stoppa eller inaktivera
alla onödiga program.
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Registerinställningar
Alla nödvändiga inställningar har gjorts med installationen av OE2010.

Inaktivera RDC (Remote differential compression)
Relevans Den här inställningen är endast tillgängligt på datorer med WinVista, Win7 och nyare, liksom
serveroperativen 2003 och 2008. Det är inte tillgängligt i Windows XP.
Remote Differential Compression (RDC) infördes i WinServer 2003 och finns tillgänglig på alla senare versioner av
Windows. Det är aktiverat som standard.
RDC tillåter data ska synkroniseras med en annan källa (server) med hjälp av komprimering för att minimera
mängden data som skickas över nätverket. Det verkar finnas ett problem med detta i Windows 7, vilket leder till
långsam filåtkomst via nätverket. Så det rekommenderas att inaktivera RDC.
Öppna Kontrollpanelen - Program och klicka på Aktivera eller
inaktivera Windows-funktioner där. Detta kommer att öppna
dialogrutan Windows-funktioner.
Avmarkera alternativet RDC (Remote Differential Compression)
.
Stäng dialogrutan med OK. Starta om datorn.

Inaktivera Windows Sök indexering
Relevans Alla datorer.
För att snabba upp filsökning, så söker Windows Sök-indexeringstjänsten kontinuerligt igenom filer och mappar i
Windowssystemet och registrerar information om dem i en indexfil och i minnet. Detta kan ta upp mycket minne och
resurser och kommer bestämt att påverka dina datorers prestanda. Det kan även indexera platser som du aldrig
tänker söka efter filer på.
Du kan fråga dig själv: hur ofta använder du Windows Sök för att leta efter en bestämd fil över hela skivan? Om svaret
är: inte mer än en gång i veckan (jag tror det kommer att bli mycket mindre), då du kan stänga av funktionen. En
sökning utan index tar inte så lång tid. Så du behöver inte lida av låg prestanda hela tiden bara för att förkorta en
Filsökning en gång i veckan från 30 till 5 sekunder.
Detta är särskilt användbart för server PC.
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Gå till Utforskaren eller till Dator och högerk lick a på enheten C:\
(rotmappen). Detta öppnar dialogrutan för Egenskaper för Lokal
disk.
Avmark era valet Tillåt att indexeringstjänsten indexerar den här
disken. Titta också på det andra valet Komprimera enheten för
att spara diskutrymme. Detta är avmarkerat som standard. Om
det inte är fallet, så avmarkera även detta val.
Klicka på OK.
Du kommer att tillfrågas om du vill inaktivera indexeringstjänsten
för enheten bara C:\ eller C:\ inklusive alla undermappar. Välj det
senare alternativet. Windows kommer att ta stund för att ändra
inställningen.
Upprepa proceduren för alla enheter på datorn.
Starta slutligen om datorn (du behöver bara göra det efter den
sista hårddisken).

Stäng av energisparinställningar
Relevans Alla datorer.
Speciellt för bärbara datorer ställs energialternativen för att spara på batteriet. Men det är inte tillrådligt och inte
nödvändigt när du arbetar med SportSoftware vid en tävling. Du bör därför ställa in dem till full kraft, så att ingenting
förutom bildskärmen kommer att stängas automatiskt under tävlingen.
Öppna Kontrollpanelen och klicka på Energialternativ. Detta
öppnar dialogrutan Egenskaper för Energialternativ.
Välj ett schema som liknar Maximal prestanda eller Alltid på ur
listan med Energischeman. Detta bör redan ha alla alternativ
inställda till Aldrig. Om så inte är fallet för något alternativ så ändra
även detta till Aldrig. Det enda alternativ som inte kräver Aldrig, är
Stäng av bildskärmen. Du kan ange detta till kanske 30 minuter.
Stäng dialogrutan med OK.
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Ställa in parametrarna för nätverkskortet
Relevans Alla datorer som körs med Win7 och nyare resp.
WinServer2008 och nyare. Du kan kontrollera XP och
WinServer2003, men troligen finns det inte dessa alternativ,
förutom det sista, Energisparfunktioner.
Ändra endast detta om du gjort alla andra ändringar som
anges i det här avsnittet och om du fortfarande inte är nöjd
med prestandan!
Det finns många inställningar som hör till ditt nätverkskort, vars
standardinställningar är orsak till låg prestanda.
Windows XP: Dubbelklicka på LAN-symbolen

i uppgiftsfältet.

Windows 7: Öppnar Nätverks- och delningscenter via LANsymbolen
nätverk .

i uppgiftsfältet och klickar på Anslutning till lok alt

Dialogrutan för LAN-anslutningen visas. Klicka på Egenskaper.
Ovanpå den här egenskapsdialogrutan ser du din
nätverksanslutning. Klicka på knappen Konfigurera till höger i den.
Det här kommer att visa dialogrutan Egenskaper för ditt
nätverkskort. Klicka på fliken Avancerat.
I den här dialogrutan anger du följande värden.
Alla alternativ som har något som Avbelastning Inaktiverad
i sina namn, t.ex. Avbelastning för stor
överföring (IPv4), Avbelastning för stor
överföring (IPv6), TCP avbelasta kontrollsumma
, etc.
Flödeskontroll

Aktiverad, ibland
även RX&TX
Aktiverad

Optimera för

Genomflöde

Alla alternativ som har att göra med eventuellt Av eller
skickar NIC-KORTET i viloläge eller vänteläge Inaktiverad
läge
Av eller InaktiveradVissa inställningar inte tillgängliga för ett visst
nätverkskort, och vissa kan ha olika namn. De viktigaste är värden
för Avbelastning och Flödeskontroll.
Gå till fliken Energisparfunktioner och avmark era alternativet Tillåt
att datorn stänger av här enheten för att spara ström.

Stäng slutligen alla rutor med OK. Starta om datorn.

WLAN
Efter du hade gjort alla dessa inställningar för att förbättra din nätverksprestanda, så skall du inte förstöra alla dessa
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ansträngningar genom att använda ett WLAN för databehandling. Så en strikt regel är:
Använd inte WLAN för lokal dataöverföring!
Med lokal dataöverföring menar jag: ·
ingen PC skall få tillgång till SportSoftwares tävlingsdata via WLAN ·
ingen PC skall få tillgång till någon skrivare eller annan enhet i din trådanslutna LAN via WLAN
Bakgrunden är att WLAN-överföring är extremt mycket långsammare och mycket mer störningsbenäget än
trådanslutna LAN. Man kan fråga varför, eftersom detta inte är fallet med internetåtkomst. Svaret är att
SportSoftwares databasaccess med peer-to-peer är helt annorlunda mot vad utförs med en Internetuppkoppling.
Å andra sidan är det inget problem om WLAN endast används för Internet-åtkomst. Du kan enkelt ansluta till
en WLAN surfpunkt (som inte får vara en nod i LAN-nätverket) och via den till internet. Men ha i åtanke vad jag skrev
ovan om bakgrundsprogram. Gör bara vad som är nödvändigt. T. ex. kan du ha en enda dator i nätverket som har
internet-anslutning för kontinuerliga uppladdningar av resultat på webben.

Ansvarsfriskrivning
Författaren hänvisar till sitt allmänna licensavtal. Med nuvarande PC-teknik är det inte möjligt att utveckla ett program
som körs under MS Windows och som beter sig lika med alla möjliga konfigurationer. Detta gäller framför allt för
nätverksinstallationer. Författaren erbjuder sitt stöd för felsökning.
Författaren frånsäger sig alla ansvar för skador som uppstår vid utförandet av eller oförmåga att utföra de råd som ges
i det här avsnittet.

Se även
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter
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5 Referens
Detta kapitel innehåller referensdokumentation för alla OE2010 arbetsfönster och gemensamma dialoger som kan
öppnas från dessa. Du kan få samma hjälpämne visat om du klickar på Funktionshjälpen i motsvarande fönster.
För bättre förståelse finns det en omfattande korsreferens och länkar i Kom igång- och Ytterligare uppgifter-kapitlen.
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5.1 Vanliga frågor vid uppgradering från V.10.x
Användargränssnittet för OE2010 är mycket annorlunda jämfört med version 10 och tidigare. Även strukturen och
utseendet av denna hjälpfil har moderniserats grundligt.
Som alltid då en användarapplikation moderniseras till en ny nivå av Windows-användargränssnittet, blir arbetet inuti
arbetsfunktionerna helt annorlunda. De som uppgraderar kommer dock att hitta arbetsfunktionerna mycket snabbt
eftersom huvudmenyn till stor del är sig lik från V10.
Det är också många funktionella förbättringar. Men dessa är så många, så du kommer inte hitta någon lista över
dessa här för den första V11.0-utgåvan på det sätt som du är van vid från tidigare versioner. Naturligtvis kommer
senare mindre utgåvor dokumenteras här som vanligt.
Även om du är en erfaren SportSoftware-användare rekommenderar jag att du översiktligt arbetar genom Introduktions
- och Kom igång med OE2010-avsnitten i den nya hjälpen innan du börjar arbeta med den nya versionen. Detta
kommer att hjälpa dig att bekanta dig med den nya utgåvan.

Var finns allting?!
Var finns MT2010 för flerdagarstävlingar?
Alla flerdagarsfunktioner har integrerats i OE2010. Om du äger flerdagarstillvalet till OE2010, Kommer du
att se både en- och flerdagarstävlingar i samma tävlingsväljardialog. Om du har valt en flerdagarstävling
kommer alla tillhörande flerdagarsfunktioner att visas och aktiveras.

Vad gäller för CheckPC?
Det tidigare CheckPC-tillägget har integrerats i OE2010. Denna kontroll görs varje gång när OE2010 startar.
Vid fel, måste du installera om programmet för att få rätt värden i registret. Men för V.10.x-användare är
CheckPC fortfarande tillgängligt som ett fristående program.

Var finns Archive Manager för V11?
Funktionerna för Archive Manager (som fortfarande finns tillgängligt som ett fristående program för V.10.3)
har integrerats i OE2010.
Se även Arkivämnena i Uppgifter- och Referens-avsnitten.

Var finns Layout Manager för V11?
Funktionerna för Layout Manager (som fortfarande finns tillgängligt som ett fristående program för V.10.x) har
integrerats i OE2010. Du kan definiera och redigera etikettlayouter på samma sätt som rapportlayouter.
Tyvärr gjorde detta det omöjligt att uppgradera dina layouter från V10 till V11. Men det finns en enkel procedur
för hur du kan göra detta själv.
Se Redigerare för etikettlayout referensen för fler detaljer.

Var finns speaker- och finish-programmen?
Funktionerna för Speaker- och Finish-tilläggen har integrerats i OE2010. Om du har en Pro-licens, finns
dessa funktioner i huvudmenyn. Titta i Köpa OE2010 för att se mer om vilka versioner som finns tillgängliga.

Varför finns det ingen Sverige-version längre?
Alla speciella funktioner i den tidigare OE2003 Edition Sverige ingår nu i standardversionen. Detta kan även
vara en hjälp för användare utanför Sverige, t ex inskolningsklasser som inte visas med tider i resultatlistan,
eller automatisk beräkning av starttider för efteranmälningar.
Speciella svenska importformat finns tillgängliga i importdialogerna, liknande formaten för t ex OCAD och
Condes i importen av banor.

Var är nätverksdialogen?
SportSoftware V11 har infört en mer avancerad metod för var tävlingsdata sparas. Du kan välja en lokal eller
nätverksmapp med en tävlingslista i tävlingsvalsdialogen.

Var finns alla anmälningsfunktionerna för klasser, klubbar och startavgifter?
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Alla anmälningsfunktionerna förutom import och direktanmälningar har integrerats till en enda
anmälningsfunktion. Öppna bara Anmälningsfönstret och prova lite. Glöm inte att läsa funktionshjälpen! En
annan bra startpunkt kan vara att läsa Hantera anmälningar -ämnet först.

Var kan jag definiera kontrollerna?
Kontrolltabellen har integrerats i Banor-Banor. De flesta summeringsrapporterna har även numera samlats i
detta fönster. Det är bara att prova. Glöm inte att läsa funktionshjälpen!

Jag saknar ytterligare några funktioner i huvudmenyn?
Några funktioner har flyttats till Tillägg- eller Inställningar-menyerna. Leta där eller sök i index i denna hjälpfil.

Varför kan jag inte flytta fönstren vart som helst på skärmen?
Det nya användargränssnittet följer Microsoft MDI (multi document interface) standarden. Alla fönster för ett
program måste placeras inuti sin huvudarbetsyta. Jag är säker att du lär dig fördelarna av denna standard
mycket snabbt. En grundläggande fördel är att detta tillåter dig att starta OE2010 flera gånger, så att du kan
arbeta med flera tävlingar samtidigt.
Se Användargränssnitt för fler detaljer.

Var finns dialogen för rapportval?
Det finns en ny panel för rapportval som är integrerad i rapportfönstret. Se Rapporter referensen för fler
detaljer.

Jag kan inte se hela arbetsfönstret inuti huvudfönstret?
Förstora bara huvudfönstret och ändra storleken på arbetsfönstret inuti.

Var finns de öppna fönstren?
Med många öppna arbetsfönster och speciellt rapportfönster, kommer du att tappa överblicken då dessa
fönster överlappar varandra. I Fönster-menyn hittar du alla öppna arbetsfönster och rapporter. Klicka på den
som du lyfta fram. Se också Huvudfönster referensen.

Val av språk: var är sorteringsordningen för databasen?
Sorteringsordningen för databasen definierar Windows-inställningen för alfabetisk sorteringsordning för
databasen. I V10 har denna inställning inkluderats i valet av språk. Men detta var inte den bästa platsen för
detta eftersom detta är tävlings/arkiv-specifikt. I V10 behövde då också reparera tävlingen/arkivet för att
genomföra ändringen. Med V11 kan denna inställning ändras direkt då tävlingen eller arkivet repareras. Se
Reparera tävling referensen eller Reparera arkiv referensen för mer information.

Var finns rapporten för saknade brickor?
Innehållet i denna rapport har inkluderats i rapporten för Saknade deltagare. Se Rapporter (Mål) -referensen för
fler detaljer.

Var finns tävlingsvalet "Individuella banor"?
I V10 var individuella banor ett val för tävlingen eller etappen, vilket medförde att alla klasser måste använda
detta val. Nu tillåter OE2010 att detta definieras för varje klass separate. Så du kan ha ”normala” klasser
tillsammans med andra klasser med individuella banor i samma tävling eller etapp. För mer information se
Knyta banor till klasser referensen.

Nytt och annorlunda – Större ändringar
Programmappar
Till och med V10 har alla programinställningar sparats i programmets installationsmapp och tävlingarna har
sparats i undermappar till denna. Det här är dock inte enligt de regler som Windows definierade sedan
Windows XP. Nu kan du själv avgöra var du skall lagra dessa. SportSoftware erbjuder några
standardinställningar men du kan ändra detta helt efter dina behov om du vill. En av de viktigaste fördelarna är
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att du har möjlighet att hantera olika uppsättningar av tävlingar i olika datamappar. Se Programmappar
referensen för mer information.

Arbetsfönster
Redigering av datatabeller i arbetsfönstren har revolutionerats. Förutom hastigheten och ett modernt
användargränssnitt, är de viktigaste förbättringarna möjligheterna att sortera efter vilken kolumn som helst och
att anpassa tabell-layouten synligt på skärmen.

Allmänt om rapporter
Hanteringen av rapporter har revolutionerats. Nu visar rapporten omedelbart enligt de senaste valen. Val och
inställning av sorteringsordning kan göras direkt i rapportfönstret. Rapport- och etikettlayouter kan också
redigeras där. Du kan ha flera layouter för samma rapport. Grafik stöds för både rapporter och etiketter. För
mer information se Rapporter referensen.

Enklicks rapporter
De mest använda rapporterna, start- och resultatlista, är nu tillgängliga direkt från huvudmenyn. Med ett enda
klick visas den önskade rapporten. De mest använda av dem, start- och resultatlista per klass, är också
tillgängligt med verktygsfältet.

Etikettlayouter
Tidigare hanterades etikettlayouter utanför tävlingsprogrammet och de måste redigeras med Layout Manager.
Nu har etikettlayouterna knutits direkt till varje rapport (på samma sätt som med multipla rapportlayouter) och
de redigeras med den integrerade redigeraren för etikettlayouter. Det är en stor fördel relativt den tidigare
lösningen: nu kan du bara placera de fält som verkligen är giltiga för denna rapport på etiketten. För att kunna
använda samma layout för flera rapporter, används layoutpooler. Se Rapporter referensen för mer information.

Läsa in brickor
Läsa in brickor-formuläret har delats upp till Läsa in brickor (som är lik den du är van vid från V10) och Läsa in
brickor med registrering, som erbjuder möjlighet att registrera anmälningar vid målet, efter loppet. Detta är ett
rekommenderat sätt för träningstävlingar.
Nu finns det ett nytt Nödläge som hjälper dig att hantera nätverksstörningar på ett enkelt sätt. Hantering av
okända brickor har förbättrats så att inläsningsflödet av deltagare vid inläsningsenheten inte avbryts.
Läsning av loggfiler och backupminnen från enheter har flyttats till Huvudmenyn – På tävlingsdagen
eftersom dessa funktioner nu har blivit mycket bekvämare. Detta ger också möjlighet att läsa in brickor och
titta i loggfilen samtidigt. Se Loggfiler referensen och Avläsningsenhet – Backup referensen för mer
information.

Enklicks säkerhetskopiering av tävlingen
Tidigare säkerhetskopierades tävlingsdatafilerna till en separate mapp. Om du behövde skicka
säkerhetskopian någonstans med e-post (t.ex. till SportSoftware-supporten) krävdes det ett steg till att packa
(zippa) mappen. Så många blev vana vid att packa tävlingsmappen direkt. Nu är den inbyggda
säkerhetskopieringen mer rättfram och snabbare. Säkerhetskopian kopieras till en enda fil med ändelsen .
sk b, som i verkligheten är en packad fil. Nu ingår inte bara tävlingsdatafilerna utan även loggfiler och andra
inställningar.

Stöd för begränsade användarrättigheter
Tidigare kunde SportSoftware bara köras av användarkonton med administratörsrättigheter. Nu stöds även
begränsade användarrättigheter. Läs mer om detta ämne i Arbeta med begränsade behörigheter.

SportIdent utvidgat tillstånd (protokoll)
Tidigare SportSoftware-versioner kunde inte hantera SportIdent-masterenheter i utvidgat tillstånd (extended
mode). OE2010 stödjer nu alla funktioner för SportIdent-hårdvaran som fanns då programmet ursprungen
släpptes. Ur säkerhets- och prestandasynpunkt rekommenderas att använda SportIdent-hårdvara i utvidgat
tillstånd.
Not: I detta dokument använder jag termen utvidgat tillstånd (som säger vad det är) medan
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SportIdentdokument kan använda termen utvidgat protokoll (extended protocol).
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5.2 Användargränssnitt
Ämnena i detta stycke ger fullständig information om användargränssnittet.
Eftersom detta har ändrats grundligt till nuvarande toppstandard, skall detta avsnitt läsas noggrant även av de erfarna
SportSoftware-användarna.
Bläddra igenom detta stycke med hjälp av bläddringsknapparna längst upp. Som referens, kan du använda
innehållsförteckningen som ett index. Leta bara upp funktionen du behöver mer information om och titta där.

Se även
Användargränssnitt - Kom igång

5.2.1 Huvudfönster
Huvudfönstret består av flera delar.

I huvudfönstrets arbetsyta kan olika arbetsfönster och rapporter arrangeras.
Titeln visar alltid vilken tävling du arbetar med.

I huvudmenyn kan du hitta alla användarfunktionerna.

Det finns även några grundläggande saker: Inställningar, Fönster och Hjälp. Använd Fönster-menyn för att snabbt
aktivera något öppet fönster. Använd Hjälp-menyn för att få hjälp. För mer information om Inställningar-menyn se
Inställningar-referensen.
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Verktygsfältet ger dig genvägar till de mest använda funktionerna. Håll musen över en knapp för att se en text som
förklarar funktionen.

Statusfältet visar olika uppgifter om den valda tävlingen och om din OE2010-version.

När du startar OE2010, kommer huvudfönstret att återta sin senaste placering. Alla arbetsfönster som lämnades
öppna förra gången återställs automatiskt. Rapporter och andra sekundära fönster öppnas inte automatiskt.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 110 -

Referens

5.2.2 Arbetsfönster
Ett arbetsfönster är ett fönster, där du kan arbeta med data, visa rapporter med dessa data och utföra andra åtgärder.
Som exempel, titta i anmälnings-fönstret.

Titeln visar fönstrets namn.
In menyn kan du hitta alla funktioner
som är tillgängliga i detta fönster.
Rapporter, Redigera, Visa och Hjälp
är allmänna funktioner för alla
arbetsfönster. Hjälp startar
funktionshjälpen för detta fönster
(du kan även använda F1-knappen).
För fler detaljer, se
Användargränssnitts-referensen.
Stämplingssystem och Tillägg är
speciella funktioner som är
tillgängliga i anmälningsfönstret.
Verktygsfälten Visa och Redigera är
lika i alla arbetsfönster. Håll musen
över en knapp för att se en text som
förklarar funktionen. För fler detaljer,
se Datatabell-referensen.

Många fönster i OE2010 visar
etappväljaren, om en
flerdagarstävling har valts. För fler

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 111 -

Referens

detaljer, se etappväljar-referensen.
De flesta fönster har även speciella
verktygsfält. I detta exempel kan du
se verktygsfälten för
Stämplingssystem och Speciella
anmälningsfunktioner.
Inställningar-panelen innehåller
oftast formatinställningar, t.ex.
tidsformat. Där finns ofta även
speciella inställningar som i detta
exempel för hantering av
anmälningar. Du kan låsa panelen
med stiftet eller låta den glida till
vänster för att ge mer plats för
tabellen.
Arbetsfönstrens huvudkomponent är
datatabellen. Här kan du söka och
redigera data, i detta exempel
anmälningarna. Du kan anpassa
tabellens utseende på olika sätt:
vilka kolumner som skall visas, i
vilken ordning och storlek samt hur
tabellen skall sorteras. För fler
detaljer, se datatabell-referensen.

I några fönster kan det finnas
ytterligare en panel med en
hjälptabell. Denna är oftast
skrivskyddad men också en
datatabell. I detta exempel är det
arkivtabellen för att snabba upp
inmatning av anmälningar. Du kan
låsa tabellen med stiftet eller låta
den glida till nedkanten för att få mer
plats för huvudtabellen.

Statusfältet visar redigeringsstatus. I
bland finns det mer information som i
detta exempel statuslampan för
stämplingssystemets enhet.
Du kan anpassa arbetsfönstrets utseende på det sätt som du behöver. Du kan dölja/visa inställnings- och
hjälppanelerna, justera tabellernas utseende och anpassa storlek och placering för hela fönstret. OE2010 sparar
dessa inställningar och återställer fönstret när du öppnar det igen. Några fönster visar alltid inställningspanelen när
det öppnas, så att du inte missar viktiga val.
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5.2.2.1 Datatabell
Ett arbetsfönster viktigaste del är datatabellen. Här kan du söka och redigera. Du kan anpassa tabellens layout på
flera sätt: vilka kolumner som skall visas i vilken ordning och storlek och hur tabellen skall sorteras.

Redigera i tabellen
Redigering i tabellen är intuitivt. Skriv och flytta omkring för att känna på det. Men du bör känna till de viktigaste
genvägarna. Dessa funktioner finns även på Redigera-menyn och verktygsfältet för redigering. Båda erbjuder samma
knappar.

Uppdatera - F5

Tabellen uppdateras. Detta är användbart speciellt om du arbetar med flera fönster
samtidigt i ett nätverk.

Söka

Sökfunktionen söker i kolumnen/kolumnerna på det sätt som tabellen är sorterad för
tillfället. Det är en inkrementerande sökning. Det betyder att du kommer närmare resultatet
för varje tecken.

Infoga - Ins

Infogar en ny datapost i tabellen. Några värden kan vara förvalda, ibland beroende av den
senaste inmatningen. När du sparar, förblir tabellen i inmatningsläge. Avsluta inmatningen
med knappen Ångra inmatning eller genom att klicka på en tidigare post i tabellen.

Ta bort - Ctrl+Del

Tar bort nuvarande datapost.

Spara - Enter

Spara ändringar för nuvarande datapost.

Ångra - Esc

Ångrar inmatningen och återställer dataposten till tidigare värden.

Sortera tabellen
För att sortera en tabell efter en kolumn, klicka bara på kolumnrubriken. Då kommer pilen att visa att tabellen är
sorterad efter denna kolumn
denna kolumn i omvänd ordning.

. Efterföljande klick på samma kolumnrubrik sorterar tabellen efter

Du kan även sortera tabellen efter hur många kolumner som du önskar. Klicka på den första kolumnen. Håll sedan
ner Shift-knappen och klicka på alla ytterligare kolumner.
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Anpassa tabellens utseende
För att visa/dölja en kolumn, klicka på
Anpassa tabellens utseende-knappen
(stjärnan) högst upp till vänster i tabellen.
Detta kommer att visa tabellayoutmenyn.
Markera eller avmarkera kolumnerna precis
som du önskar. Du kan även flytta kolumnerna
i menyn genom att dra dem upp eller ner.

För att ändra storlek på en kolumn, ta i
högra kanten av rubriken och dra den till rätt
storlek.
För att flytta en kolumn, ta tag i rubriken och dra den till önskad plats.
Det finns även några funktioner i Visa-menyn
och i Visa-verktygsfältet. Både erbjuder
samma knappar.

Gruppera

Grupperar tabellens poster efter den valda kolumnen. Detta är
endast tillgängligt i några få arbetsfönster. Se anmälningarreferensen för ett exempel.

Optimera

Detta optimerar kolumnbredderna. Några kolumner kan dock bli för
breda beroende på en enda lång text i kolumnen. Ändra då storlek
på dessa manuellt.

Återställ

Återställer tabellen till standardutseende.

5.2.2.2 Urvalstabell
En urvalstabell är en speciell datatabell som inte är redigerbar. Där du kan välja en eller flera dataposter för ytterligare
åtgärder. Det vanligaste exemplet är rapportvalstabellen, se även Rapporter-referensen.

Vänsterklicka på en post för att välja eller välja bort den.
För att välja flera efterföljande poster, klicka på den första posten. Rulla till den sista posten och Shift-klicka på den.
Existerande val finns kvar.
Det finns även en annan metod för att välja flera poster. Klicka på den första posten. Dra sedan musen (fortsätt att
hålla vänster musknapp nere) ner till den sista posten. Släpp sedan musknappen. Alla dessa poster väljs. Den enda
skillnaden med relativt den första metoden är att denna raderar eventuella tidigare val.
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För att sortera tabellen efter en kolumn, klicka bara på kolumnrubriken. Då indikerar pilen att tabellen är sorterad
efter denna kolumn
kolumn i omvänd ordning.

. Varje efterföljande klick på samma kolumnrubrik sorterar tabellen efter denna

Du kan även sortera tabellen efter så många kolumner som du önskar. Klicka på den första kolumnen. Håll sedan
ner Shift-tangenten och klicka på fler kolumner.
Sorteringsordningen för urvalstabellen kommer att användas för rapporten.
Det finns även några urvalstabeller där du bara kan välja en enda post, som i Välj tävling-dialogen.

5.2.2.3 Urvalslistor
När du redigerar i datatabellen, kan du ofta välja värden från en listbox. T.ex. i anmälningsfönstret kan du välja klass,
klubb, bana och några fler värden på detta sätt. Som exempel kan du här se beskrivningen för hur du använder
klasslistboxen.
För att mata in en klass, kan du antingen börja skriva klassbeskrivningen eller klicka på listknappen
listan:

. Då öppnas

Nu har du två val. Antingen kan du rulla i listan och välja önskad klass med ett musklick. Eller så kan du begränsa
sökningen genom att skriva fler bokstäver i klassen. I detta exempel skrevs H4:

Nu syns bara de klasser som börjar med H4... Du kan nu enkelt välja rätt klass. Detta kan ske med ett musk lick ,
eller genom att flytta upp eller ner med pilk napparna och Enter. Naturligtvis kan du även fortsätta att skriva tills den
rätta klassen är ensam kvar i listan, vilket då automatiskt väljer denna klass.
Du kan ändra storlek på listan om den är för kort eller för smal. Dra bara i storleksknappen

.

Eftersom listboxen egentligen är en liten datatabell, har du samma val för att ändra storlek på kolumnerna och
sortera listan genom att klicka på kolumnrubrikerna.

5.2.2.4 Mappväljare
I flera fönster, kan du ange eller välja en mapp från en combobox.

Du kan redigera fältet genom att skriva eller så kan du visa mappträdet genom att klicka på mappsymbolen till höger:
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Du kan ändra storlek på listan om den är för kort eller för small för dig. Dra bara i ändra storlek-knappen
Om du vill skapa en ny mapp, behöver du trycka på Skapa en ny mapp-knappen
mapp-dialogen.

.

. Detta öppnar Skapa en ny

I mappträdet, välj den överordnade mapp där du vill skapa den nya mappen. Mata in namnet för den nya mappen i
fältet. Klicka på OK för att skapa mappen. Mappväljaren kommer att visa den nya mappen som sitt val.

Se även
Filväljare

5.2.2.5 Filväljare
I flera fönster, kan du mata in eller välja en fil från en combobox.

Du kan redigera fältet eller så kan du trycka på mappsymbolen till höger. Då öppnas Filväljardialogen.
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I fillistan, kan du bara se relevanta filer. I detta exempel är det filer med säkerhetskopior (.skb). Du kan anpassa
dialogens storlek genom att dra i fönsterkanterna.
Om du vill skapa en ny fil, ange bara namnet i redigeringsfältet. Välj en annan mapp eller skapa en ny mapp med
mappväljaren ovanför.

Se även
Mappväljare

5.2.2.6 Etappväljare
Om en flerdagarstävling är vald, visar många fönster i OE2010 etappväljaren.

Använd pilarna för att välja rätt etapp.
Om etappväljaren är synlig, beror arbetet i fönstret mer eller mindre på vald etapp. Detta är även fallet med
etappberoende rapporter. Välj bara en annan etapp och uppdatera för att få samma rapport från en annan etapp.
I de flesta fönster kan etappen väljas lokalt.

5.2.3 Rapporter
Den första menyn i ett arbetsfönster är alltid
rapportknappen.
Ibland öppnar detta den enda tillgängliga
rapporten, men vanligtvis öppnar detta en
undermeny med flera rapporter.
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Det finns även många rapporter tillgängliga
direkt från huvudmenyn, såsom startlista och
resultat.

Klick på en rapport öppnar ett rapportfönster med senaste använt urval. Not: endast mindre urval under 10 poster
återskapas, annars visas alltid alla poster.

Rapportfönster förblir synligt tills du uttryckligen stänger det. Till skillnad mot tidigare versioner av SportSoftware, är
arbetsfönstret helt oberoende av alla de rapporter som du kan visa härifrån. Du kan till och med stänga arbetsfönstret
och ha kvar rapporten synliga.

Rapportfönstrets delar
Titeln visar rapportens namn.

I menyn hittar du grundläggande rapportfunktioner. Se nästa stycke för fler detaljer.

Verktygsfälten för Rapport- resp. Etikettlayout
innehåller funktioner för att hantera och redigera
layouter. Båda fungerar nästan identiskt. Du kan ha
flera layouter både för själva rapporten och för
etiketterna. Du kan välja önskad rapport från
listboxen.
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Se styckena nedan för fler detaljer. För fler detaljer
om redigering av layouter, se Redigerare för
rapportlayout-referensen resp. Redigerare för
etikettlayout-referensen.
Panelen för inställningar erbjuder vanligen
formatinställningar, t.ex. tidsformatet. Ofta finns det
även fler val för rapporten, t.ex. snabbval. För att
ändra inställningar kan du låsa fast panelen med
stiftet . Vanligtvis låter du den glida till vänster för
att ge mer plats för rapporten.

Rapportutdata är syftet med detta fönster. ;-)

I urvalspanelen kan du välja vilka poster som skall
rapporteras. För att ändra valet, kan du låsa panelen
med stiftet . Vanligen låter du den glida ner för att
få mer plats för själva rapporten. Urvalstabellens
sorteringsordning kommer att användas för rapporten.
För att ändra sortering för rapporten, ändra först i
urvalstabellen och uppdatera sedan rapporten.
För fler detaljer, se urvalstabell-referensen.
För vanliga rapporter används inte statusraden. Men
det finns "live"-rapporter som har framstegsvisning
här.

Rapportmenyn
Rapportmenyn innehåller grundläggande funktioner för en rapport.

Uppdatera - F5

Skriv ut

Rapporten uppdateras. Används efter att du har ändrat urval eller andra rapportinställningar.
Rapporten kan även behöva uppdateras om du tror att underliggande data har ändrats.
Några speciella rapporter uppdaterar sig själva automatiskt.
Rapporten skrivs ut. Se även Dialog för utskrift-referensen.
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Rapporten skrivs till en eller flera PDF-fil(er). Se också Dialog för PDF utskrift-referensen.
Du kan publicera filerna på din webbserver eller på annan plats. Du kan välja om du vill
ladda upp filerna direkt till webbservern. Se Ladda upp filer-referensen för fler detaljer.
Rapporten skrivs ut på etiketter. Se även Dialog för utskrift av etiketter-referensen.
Etiketterna skrivs till en eller flera PDF-fil(er). Se också Dialog för PDF utskrift av etiketterreferensen. Du kan publicera filerna på din webbserver eller på annan plats. Du kan välja om
du vill ladda upp filerna direkt till webbservern. Se Ladda upp filer-referensen för fler detaljer.
Rapporten skrivs till en eller flera HTML- eller TXT-fil(er). Se även Dialog för publiceringreferensen. Du kan publicera filerna på din webbserver eller på annan plats. Du kan välja om
du vill ladda upp filerna direkt till webbservern. Se Ladda upp filer-referensen för fler detaljer.
Rapporten skrivs till en CSV- eller XML-fil. Se även Dialog för export-referensen. Du kan
bearbeta denna fil med ett externt program, t ex för grafisk framställning eller beräkning av
rankinglistor. Du kan ladda upp filen till din webbserver omedelbart. Där du kan göra
ytterligare databearbetning, t ex för onlineanmälningar eller resultatservice. Se Ladda upp
filer-referensen för fler detaljer.
Några rapporter har även en E-post-knapp:
information.

. Se Skicka epost-referensen för mer

Verktygsfältet för Rapportlayout
Verktygsfältet för rapportlayout innehåller funktioner för att hantera och anpassa flera rapportlayouter.
Var vänlig och observera: Det är klokt att inte modifiera de förinstallerade standardlayouterna. Om du vill anpassa
en layout, så skapa en ny och modifiera den. Då behåller du de ursprungliga standardlayouterna som mallar.

Vald layout

Du kan välja en layout från listan. Not: den första layouten som har skapats automatiskt av
OE2010 kallas alltid Standard. Du kan ändra detta namn i Redigeraren för rapportlayout om
du vill.

Redigera

Öppnar Redigeraren för rapportlayout. Se Redigerare för rapportlayout-referensen för fler
detaljer.

Zooma

Ställer in rapportens zoomning. Du kan ändra den snabbt genom att skriva direkt i fältet.

Lägg till layout

Skapar en kopia av nuvarande layout till en ny layout. Om du vill sk apa ytterligare en
rapportlayout, välj först en som kan användas som en bra utgångspunkt. Klicka sedan på
Lägg till layout, så skapas en kopia. Anpassa sedan kopian och ge den ett nytt namn.

Ta bort layout

Tar bort vald layout. Not: Du kan inte ta bort den första layouten.

Återställ layouter

Detta återställer samtliga layouter för denna rapport tillbaka till de standardlayouter som
har installerats med OE2010. Alla dina anpassade layouter förloras med denna funktion!

Verktygsfältet för Etikettlayout
Verktygsfältet för etikettlayout innehåller funktioner för att hantera och anpassa flera etikettlayouter för rapporten.
Knapparna är samma som i verktygsfältet för rapportlayout, förutom att det inte finns något zoomningsfält.
Var vänlig och observera: Det är klokt att inte modifiera de förinstallerade standardlayouterna. Om du vill anpassa
en layout, så skapa en ny och modifiera den. Då behåller du de ursprungliga standardlayouterna som mallar.

Vald layout
Redigera

Du kan välja en layout från listan.
Öppnar Redigeraren för etikettlayout. Se Redigeraren för etikettlayout-referensen för fler
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detaljer.
Skapar en kopia av nuvarande layout till en ny. Om du vill skapa ytterligare en etikettlayout,
välj först en som kan användas som en bra utgångspunkt. Klicka sedan på Lägg till layout,
så skapas en kopia. Anpassa sedan kopian och ge den ett nytt namn.
Tar bort vald layout. Not: Du kan inte ta bort den första layouten.
Detta återställer samtliga layouter för denna rapport tillbaka till de standardlayouter som
har installerats med OE2010. Alla dina anpassade layouter förloras med denna funktion!

Not: Med framtida utgåvor eller uppdateringar av OE2010, kan även vissa etikettlayouter uppdateras, t ex för att
stödja nya datafält. Sådana uppdateringar skriver inte över dina egna specialanpassningar, men de installeras i
standardlayouterna. OE2010 kontrollerar detta och frågar om du vill återställa layouterna så att uppdateringarna
införs.

Vad du gör om OE2010 installerat nya eller uppdaterade layouter
Med kommande versioner eller uppdateringar av OE2010, kan det finnas uppdateringar av särskilda rapporter eller
etikettlayouter, t.ex. för att stödja nya datafält. Sådana uppdateringar skriver inte över dina anpassade layouter men
de kommer att installeras i standardlayouterna.
När du visar en rapport med uppdaterade standardlayouter för första gången, kommer OE2010 att identifiera vilka
layouter som har lagts till eller uppdaterats. De kommer att läggas till i din arbetsfil för layouter och lämna de
befintliga layouterna oförändrade. OE2010 visar sedan:

Samma dialogruta visas om etikettlayouter har uppdaterats, med den skillnaden att det anges att Nya etikettlayouter
har installerats i titeln. Du kan känna igen de nya layouterna genom tillägget *Ny* i layoutbeskrivningen.
Utför stegen enligt dialogen.
Jämför de nya layouterna med de gamla
Växla mellan den nya layouten och motsvarande gammal för att se om du hade gjort egna anpassningar. Om
ja, så implementera dina anpassningar till den nya layouten. Försök att komma ihåg på vilken standardlayout
som dina egna är baserade på. Du måste återskapa dem baserat på rätt uppdaterad standardlayout.
OBS: Om det finns en uppdatering av den första layouten (oftast kallas Standard), då kommer den att ersätta
sin föregångare överst på layoutlistan men den gamla versionen kommer att sparas till en högre plats i
layoutlistan.
Ta bort tillägget *Ny* från layoutbesk rivningarna
Du kan ha uppdaterat dem i det första steget, eller de är helt nya layouter.
Ta sedan bort motsvarande gamla layouterna
Men ta bara bort de som du har uppdaterat!
Och naturligtvis kan du förkorta denna procedur genom att klicka på knappen Återställ layouter för att återställa
standardfilen komplett (om du aldrig har anpassat någonting för denna rapport).
Med varje ny utgåva av OE2010 är nya och uppdaterade layouter dokumenterade i filen Readme.txt. Det är ett bra
arbetssätt att öppna dessa rapporter och kolla in de nya layouterna omedelbart efter att du har installerat
uppdateringen. Detta kommer att undvika överraskningar under en pågående tävling.
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5.2.3.1 Redigerare för rapportlayout
Dialogens namn förklarar funktionen... :-)

Delarna i redigerare för rapportlayout
Titeln visar rapportens namn.

I menyn hittar du grundläggande funktioner för redigerarens för rapportlayouter. För fler detaljer, se följande stycken.

Linjalen är bara en hjälp för att ställa in
kolumnbredd.
Sidhuvud och rad 1 är två olika formaterade
rader (för olika syften) som kan anpassas här.
Ett sidhuvud är vanligtvis klass eller klubb vid
rapporter efter klasser eller klubbar. Vanligtvis
finns det flera rader och ofta inget sidhuvud.
Anpassning av layouten görs på samma sätt för
alla rader, se stycket nedan.

Höger skrivarmarginal visar marginalen som
ges av skrivarens sidbredd. Du kan ändra på
detta genom att välja en annan skrivare eller ett
annat pappersformat. Se menystycket nedan.
Statusfältet visar redigeringsstatusen.

Meny för redigeraren för rapportlayout
Menyn innehåller huvudfunktioner som gäller rapportlayout i allmänhet.

Beskrivning
Skrivarinställningar

Du kan ge rapportlayouten en beskrivning som säger dig vad den är gjord för.
Öppnar dialogen för skrivarinställningar som är identisk med dialogen för utskrift. Dessa
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inställningar sparas med layouten. Du kan använda detta för att ändra sidbredden som
visas med linjen för högermarginalen. För fler detaljer se Dialog för utskrift-referensen.
Öppnar redigerare för rapportgrafik. Du kan förfina din layout genom att lägga till bilder. För
fler detaljer se Redigeraren för rapportgrafik-referensen.
Du kan välja standardtypsnitt för rapporten. Denna bör helt enkelt vara det som används för
det mesta innehållet, vilket normalt är det på rad 1. Naturligtvis kan typsnittet anges för
varje enskild kolumn. Men om du om du ändrar rapportens typsnitt är det mycket mindre
arbete om du inte behöver göra ändringen för varje kolumn för sig.
Layouten justeras så att den passar skrivarens sidbredd. Använd denna funktion om du har
ändrat skrivare för rapporten.
Sparar layouten.
Avbryter alla ändringar som inte har sparats.

Anpassa en radlayout
För att kunna anpassa layouten är det nödvändigt att förstå hur den visas i redigeraren.

Radnamnet och exempelraden visar vilken slags rad du arbetar med. På exempelraden visar varje kolumn som den
blir vid utskrift med kolumnens typsnitt. Kolumnnamnen är fördefinierade av OE2010 medan du kan ändra på
kolumnrubriker. Vanligtvis är kolumnrubrikerna förvalda till kolumnnamnen.
Representationen av radlayouten är en datatabell, så därför görs anpassningen av layouten på samma sätt som
datatabellen.
För att välja en kolumn, klicka någonstans i
kolumnen. Radrubriken blir då grön. Ej valda
kolumner visas med gul färg.
För att välja flera kolumner, Shift-Klick a eller
Ctrl-Klick a på dem.

För att dölja/visa en kolumn, klicka på Lägg
till/ta bort kolumner-knappen (stjärnan) längst
upp till vänster i tabellen.
Detta öppnar tabellayoutmenyn. Markera/
avmarkera så att du får de kolumner du
önskar. Du kan även flytta kolumner i menyn
genom att dra dem upp eller ner.

För att ändra storlek på en kolumn, dra i högra
kanten av kolumnrubriken till rätt storlek.

För att flytta en kolumn, dra kolumnrubriken till önskad plats.
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Anpassa egenskaperna för en kolumn
Det är inte bara kolumnlayouten som du kan behöva anpassa. Förutom bredd och ordning har varje kolumn
egenskaper som typsnitt, text mm. Dessa egenskaper kan anpassas med kolumnens popup-meny, som öppnas
genom att högerk lick a på kolumnen. Not: om flera kolumner är valda anpassas alla kolumnerna.

Justering

Anger textens justering.

Typsnitt

Ställer in typsnittet.

Text

Detta öppnar en dialog där du kan ändra kolumnrubrikens text.

Återgå till rapportens
standardtypsnitt

Återställer typsnittet till standard för rapporten.

Återgå till standardtext

Återställer kolumnrubriken till standard, vilket oftast är detsamma som kolumnens namn.

Justera kolumner som
hör ihop

Ibland finns det flera kolumner av samma typ på samma rad (t ex sträcktider). Anpassa
först en av dem. Använd sedan denna funktion för att kopiera inställningarna för den valda
kolumnen till andra kolumner som är av samma typ. Detta hjälper till att få lika
kolumnbredder, textjustering och typsnitt.

Justera kolumnbredden Alla valda kolumner får samma bredd som den som du högerklickade på för att få upp
popup-menyn.

Seriekolumner
Seriekolumner är kolumner som har samma datatyp och som normalt följer en naturlig ordning. Som till exempel
resultatet per etapp i en resultatlista för en flerdagarstävling.
(Endast) vid speciella tillfällen, har du möjligheten att ändra ordningsföljden för dessa kolumner. T ex för att visa den
sista etappen först i resultatlistan. I detta fall visar redigeraren en fråga som du måste bekräfta.
Normalt, definieras kolumnrubrikerna av OE2010 genom en passande text, såsom etappens nummer. Du kan
anpassa genom att mata in önskad text. Om du vill få tillbaka standardrubrikerna, använd Återgå till standardtext. För
fler detaljer se stycket ovan.
Utforska standardlayouten för en flerdagars rapport med alla etapper eller sträcktidsrapporten för att få en känsla över
hur det fungerar.

Anmärkning
Varje ändring (speciellt typsnitten) syns med den utskriftstrogna visningen för exempelraden.
Utskriftens datastorlek, som görs av skrivardrivrutinen för en specifik rapport, beror på hur många och hur stora
typsnitt du använder. Fler och större typsnitt ger mer data och gör utskrifterna långsammare. Även grafik ökar
utskriftens datastorlek och du har ännu större negativ effekt på prestanda. Optimal prestanda uppnås om du använder
skrivarens standardtypsnitt och så lite grafik som möjligt.
Eftersom du kan öppna flera fönster med samma rapport samtidigt, kan du oavsiktligt ändra samma layout från flera
olika rapportfönster. Den senaste sparade layouten behålls.
Rapportlayouterna sparas i mappen Report i din Programmapp. Se Programmappar-referensen för fler detaljer. Om
en layout har skadats eller tagits bort externt, t.ex. med Windows utforskaren, används standardlayouten
automatiskt. OE2010 innehåller ett verktyg för hantering av rapportlayouter som hjälper dig att utbyta layouter med
andra användare eller klienter i ditt nätverk. Se Rapportlayout-referensen för mer information.
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Redigerare för rapportgrafik
Med hjälp av redigeraren för rapport grafik kan du lägga in bilder i din rapportlayout.

Redigeraren för rapportgrafik fungerar nästan på samma sätt som Redigeraren för etikettlayout, med skillnaden att du
bara har grafikfält.

Delar i redigeraren för rapportgrafik
Längst upp till vänster visas rapportens namn.
I verktygsfältet hittar du grundläggande
redigerarfunktioner. För mer detaljer, se nästa stycke.

Linjalerna är bara en hjälp för att ställa in storlek och
läge för bilderna.
Den gråa ramen runt sidans förhandsgranskning visar
ytorna utanför utskriftsområdet.
Marginaler för utskrift, som du har angett i
rapportlayouten, visas med lila linjer.

Bilderna visas med utskriftstrogen förhandsgranskning.
Statusfältet visar redigeringsstatus.

Verktygsfältet för grafikredigeraren
Glöm inte att menyn har den vanliga Återställ-knappen:
Verktygsfältet innehåller huvudfunktionerna för att hantera sidans bilder.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok
Lägg till bild
Ta bort bilder - Del
Duplicera bilder
Rikta bilder
Zooma

- 125 -

Referens

Lägg till en ny bild. Detta fält är inledningsvis inte kopplat till någon bild. Högerk lick a och
välj en bildfil med popup-menyn. För mer detaljer se nästa stycke.
Tar bort de valda bilderna.
Duplicerar de valda bilderna.
Riktar de valda bilderna efter den senaste valda bilden, vilken är markerad med blå färg. Du
kan rikta efter vänster-, höger- eller underkanterna. Eller justera bredderna.
Använd Zooma in för att få större precision i placering och storleksinställning och Zooma ut
för att få en större överblick.

Arbeta i redigeraren
Den första uppgiften med ett nyskapat tomt bildfält är att knyta en bildfil till fältet. Högerk lick a och tillhörande meny
poppar upp:

Bild
Återställ till originalstorlek

Välj bildfil här.
Återställer bilden till sin originalstorlek efter att du har ändrat
den.

För att välja en bild, klicka någonstans på den. Den
markeras då med en grön ram. De gröna hjälplinjerna
hjälper dig att få bästa precision när du positionerar
bilden.

För att välja flera bilder, Shift-k licka eller Ctrl-k lick a
på dem alla. Notera att den sista valda bilden
markeras med en blå ram. Denna används som
referens för Rikta-funktionen, se stycket ovan.

Ibland är det enklare att använda
markeringsrektangeln. Klicka någonstans till vänster
och ovan bilden längst upp till vänster av de du vill
välja. Notera att du inte skall klicka i en bild, eftersom
du då kommer att enbart markera den bilden. Håll kvar
vänster musknapp nere och dra musen ner till höger.
Markeringsrektangeln kommer att synas och den
följer dina musrörelser. När du har alla bilder innanför
rektangeln så släpper du musknappen. Alla bilder
som är helt innanför rektangeln blir valda.
För att ändra storlek på en bild, ta tag i en av de
svarta punkterna och dra bilden till önskad storlek.
Notera att detta alltid bevarar bildens proportioner,
vilket betyder att höjden ökar automatiskt.
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För att flytta bilder, välj först alla bilder du vill flytta och dra dem till önskad position.

Notera
Alla ändringar syns med den utskriftstrogna visningen av bilderna.
Desto fler och större bilder en rapport har, desto större blir datastorleken som skrivarens drivrutin skapar för
utskriften. Tiden för utskrift blir på motsvarande sätt längre. Tänk därför på att använda en snabb skrivare, om du
använder bilder.

5.2.3.2 Redigerare för etikettlayout
Namnet för denna dialog förklarar funktionen... :-)

Delar i redigerare för etikettlayout
Titeln visar etikettens namn.
I menyn hittar du grundläggande
funktioner för etikettlayout. För mer
information se nästa stycke.
I verktygsfältet hittar du grundläggande
redigeringsfunktioner. För fler detaljer se
nästa stycke.

Linjalerna är bara en hjälp för
storleksjustering och positionering av
fälten.
Fälten och bland dem bilderna visas med
utskriftstrogen förhandsgranskning.
Statusfältet visar redigeringsstatus.
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Menyn i redigeraren för etikettlayout
Menyn har funktioner som för etikettlayout i allmänhet.

Etikettbeskrivning

Du kan ge etikettlayouten en beskrivning som säger dig vad den är avsedd till.

Skriv ut

Skriver ut en exempelsida med nuvarande skrivarinställningar.

Standardtypsnitt

Du kan välja standardtypsnittet för etiketten. Detta skall vara det som används i de flesta
fälten. Naturligtvis kan du ändra typsnittet individuellt för varje fält. Men om du vill ändra
typsnittet för hela etiketten, kräver denna funktion mycket mindre arbete än att ändra varje
fält för sig.

Inställningar

Öppnar dialogen för skrivarinställningar, vilket faktiskt är dialogen för etikettutskrift.
Inställningarna här sparas med etikettlayouten. För fler detaljer se Dialog för utskrift av
etiketter-referensen.

Spara

Sparar layouten.

Återställ

Återställer alla ändringar som inte har sparats.

Verktygsfält för redigerare för etikettlayout
Verktygsfältet innehåller huvudfunktionerna för att hantera fält på sidan.

Infoga fält - Ins

Infogar ett nytt fält. Detta fält har inledningsvis ingen typ eller text. Högerk lick a och välj ett
datafält eller en fast text i popup-menyn. För mer detaljer se nästa stycke Anpassa ett fälts
egenskaper.

Infoga bild

Infogar ett nytt bildfält. Inledningsvis har detta fält ingen angiven bildfil. Högerk lick a och välj
en bildfil i popup-menyn. För fler detaljer se paragrafen om Hantera ett bildfält nedan.

Infoga Emit backuplapp När Emit används som Stämplingssystem och ett sträcktidsblad redigeras, visas en extra
knapp
för att infoga Emit backuplappen. Detta skriver ut backuplappen som den ska se
ut enligt de sparade elektroniska stämplingarna. För fler detaljer, se referensen för
Utvärdera brickorna.
Ta bort fält - Del

Tar bort de valda fälten.

Dubblera fält

Dubblerar de valda fälten.

Rikta fält

Riktar de valda fälten efter det senaste valda fälten som är markerat med blå färg. Du kan
rikta efter vänster-, höger- och underkanten. Eller rikta fältens bredd.

Zooma

Använd Zooma in för att få större precision vid positionering och storleksinställning av fälten
och Zooma ut för att få en större överblick.

Dra tillbaka fält

Ibland får du meddelande om att det finns områden utanför etiketten. Detta kan inträffa om
du hade ändrat skrivaren eller modifierat antalet rader eller kolumner. Klicka på knappen för
att dra tillbaka dem till etiketten. De kommer att flyttas till det övre vänstra hörnet.

Anpassa ett fälts egenskaper
Notera: detta stycke gäller endast vanliga datafält. Ett bildfält har andra egenskaper, se stycket om Hantera ett
bildfält nedan.
Den första uppgiften med ett nyskapat tomt fält är att tilldela ett datafält eller en text till det. Högerk lick a och popupmenyn visas:
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Det finns även ytterligare egenskaper som typsnitt mm. Notera: om flera fält är valda, ändras alla valda fält.
Datafältväljare

Justering
Typsnitt
Text
Hela bredden
Återgå till etikettens
standardtypsnitt

Som standard initieras ett nytt fält som ett textfält. Välj rätt datafält från listboxen. Listan
innehåller alla datafält som hör till etikettens sammanhang. Till dessa kan du definiera
rena textfält och horisontella linjer.
Ställer in fältets textjustering.
Ställer in fältets typsnitt.
Detta öppnar en dialog där du kan mata in texten om det är ett textfält.
Ändrar fältets bredd så att det täcker hela etikettens bredd. Du kan använda detta för fält
som skall centreras på etiketten.
Återställer fältets typsnitt till etikettens standardtypsnitt.

Arbeta i redigeraren
Den visuella redigeraren fungerar liknande som andra grafikprogram. Naturligtvis är den lite enklare att använda
eftersom den är utformad för SportSoftware-etiketter.
För att välja ett fält, klicka bara någonstans på det. Det markeras med
en grön ram. De gröna hjälplinjerna hjälper dig att få bästa precision vid
placering av fältet.

För att välja flera fält, Shift-k lick a eller Ctrl-k lick a på alla. Notera att det
sista valda fältet är markerat med en blå ram. Det är detta som är
referens för Rikta-funktionen, se stycket ovan.

För att välja många fält, kan det vara enklare att använda
markeringsrektangeln. Klicka någonstans till vänster och ovan fältet
längst upp till vänster av de du vill välja. Notera att du inte skall klicka i
ett fält, eftersom du då kommer att enbart markera det fältet. Håll kvar
vänster musknapp nere och dra musen ner till höger.
Markeringsrektangeln kommer att synas och den följer dina musrörelser.
När du har alla fält innanför rektangeln så släpper du musknappen. Alla
fält som är helt innanför rektangeln blir valda.
För att ändra storlek på ett fält, ta tag i en av de svarta punkterna och
dra fältet till önskad storlek. Notera att du bara kan ändra fältets bredd,
medan höjden styrs av typsnittets storlek.
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För att flytta fält, välj först de fält du vill flytta och dra dem till önskad position.

Hantera ett grafikfält
Hantering av ett grafikfält är lite annorlunda mot normalt datafält. Arbetet är lika som i Redigeraren för rapport grafik.
Den första uppgiften med ett nyskapat tomt bildfält är att knyta en bildfil till fältet. Högerk lick a och tillhörande meny
poppar upp:

Bild

Välj bildfil här.

Återställ till originalstorlek

Återställer bilden till sin originalstorlek efter att du har ändrat
den.

För att ändra storlek på en bild, ta tag i en av de
svarta punkterna och dra bilden till önskad storlek.
Notera att detta alltid bevarar bildens proportioner,
vilket betyder att höjden ökar automatiskt.

Om seriefält
Seriefält är en speciell egenskap i redigeraren för etikettlayout.
För ett datafält beror det på sammanhanget om det skall vara ett normalt eller ett seriefält. Dessa fält fylls i med en
rad av sammanhängande värden. Ordningsföljden styrs av placeringen på etiketten, från vänster till höger och uppifrån
och ner.
Detta är till exempel fält för tilläggsavgifter på kvitton och kodsiffror, stämplingstid och sträcktider på resultatblad. Ett
annat exempel är starttiden. Det är ett normalt fält för en endagstävling eller för en enskild etapp vid en
flerdagarstävling. I en flerdagars "Alla etapper"-rapport, kallas det etappstarttid det är ett seriefält som fylls med alla
etappstarttider i ordningsföljd.
Utforska standardetikettlayouterna för flerdagars "Alla etapper"- rapporterna eller för startavgiftsrapporterna för att få
en känsla för seriella fält.

Återställa layouter från V10
Eftersom den nya V11 redigeraren för etikettlayouter är helt omarbetad och hanteringen i rapporter har ändrats, är det
inte möjligt att ha en automatisk funktion som uppdaterar V10-etiketter till V11. Du måste göra om alla dina layouter
manuellt igen. Då blir du snabbt förtrogen med layoutredigerarens nya funktioner och kan knyta dem till rätt rapport.
Den nya grafikfunktionen är en stor hjälp för dig. Utför följande:
Skriv ut den gamla layouten från LayoutManager V10. Detta visar fälten som rutor.
Scanna utskriften till en bildfil.
Skapa en ny layout till önskad rapport i OE V11. Använd en liknande fördefinierad layout som mall.
Öppna den nya layouten i redigeraren och lägg till din inskannade gamla etikett som en bild.
Nu har du en bild av din gamla layout underst på arbetsytan. Så nu kan du enkelt flytta befintliga fält eller
skapa de nya som krävs.
Efter att du är klar, glöm inte att ta bort den bilden.

Notera
Varje förändring (speciellt för typsnitt eller bilder) visas med fältens utskriftstrogna visning.
Utskriftens datastorlek, som görs av skrivardrivrutinen för en specifik etikettutskrift, beror på hur många och hur stora
typsnitt du använder. Fler och större typsnitt ger mer data och gör utskrifterna långsammare. Även grafik ökar
utskriftens datastorlek och du har ännu större negativ effekt på prestanda. Optimal prestanda uppnås om du använder
etikettens standardtypsnitt och så få och liten grafik som möjligt. Det rekommenderas även starkt att endast använda
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snabba skrivare om du använder bilder.
Etikettlayouterna sparas i mappen Report i din Programmapp. Se Programmappar-referensen för fler detaljer. Om en
layout har skadats eller tagits bort externt, t.ex. med Windows utforskaren, används standardlayouten automatiskt.
Eftersom du kan öppna flera fönster med samma rapport samtidigt, kan du oavsiktligt ändra samma layout från flera
olika rapportfönster. Den senaste sparade layouten behålls.
OE2010 innehåller ett verktyg för hantering av etikettlayouter som hjälper dig att utbyta layouter med andra användare
eller klienter i ditt nätverk. Se Rapportlayout-referensen för mer information.

5.2.3.3 Dialog för utskrift
Utskriftsdialogen visas före varje utskrift. Vissa automatiska utskrifter visar bara dialogen vid första utskriften och inte
vid påföljande utskrifter.

Skrivare

Klicka på
-knappen för att välja skrivare. I Windows skrivardialog, hittar du Egenskaperknappen där du kan välja pappersformat och orientering. Valet syns sedan i dialogen.

Sidbrytning

Om detta är valt, kommer avsnitt för rapporten att skrivas ut på olika sidor. Till exempel
kommer en resultatlista per klass skrivas ut med varje ny klass på en ny sida.

Kopior

Ange antalet kopior. Notera att detta antal kommer att sparas med rapportinställningarna,
så var observant vid senare utskrifter så du inte skriver ut fler kopior än nödvändigt.

Marginaler

Ställer in de marginaler du önskar. Du kan behöva extra utrymme för marginaler om du vill
infoga sponsorloggor mm. Se Redigeraren för rapportgrafik- referensen för flerdetaljer.

Se även
Rapporter
Redigerare för rapportlayout
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5.2.3.4 Dialog för utskrift av etiketter
Utskriftsdialogen för etiketter visas före varje utskrift. Vissa automatiska utskrifter visar bara dialogen vid första
etikettutskriften och inte vid påföljande utskrifter.

Skrivare

Klicka på
-knappen för att välja skrivare. I Windows skrivardialog, hittar du Egenskaperknappen där du kan välja pappersformat och orientering. Valet syns sedan i dialogen.
Beroende på etikett-inställningarna, visas även storleken på en enstaka etikett.

Etikett-beskrivning

Visar namnet på etiketten.

Rader/Kolumner

Definierar hur etiketterna skall arrangeras på sidan. Storleken på en enstaka etikett ovan
ger dig ytterligare information.

Marginaler

Ställer in de marginaler du önskar.

Se även
Rapporter
Redigerare för etikettlayout

5.2.3.5 Dialog för PDF utskrift
PDF dialogen visas före export till PDF-filer. Vissa automatiska rapporter visar denna endast dialog vid första
visningen och inte vid påföljande uppdateringar.

Filnamn
Unika filnamn med
tidsmärkning

Ange namnet för utdatafilen här. Se Filväljar-referensen för fler detaljer.
Filerna benämns med Datum_Tid_<Filnamn>.*. Detta är användbart om du vill
vidarebehandla dessa filer med ett externt program på din dator eller på en webbserver.
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Utdatafilerna kan då enkelt identifieras och äldre utdata skrivs inte över. Naturligtvis måste
du eller det externa programmet rensa upp bland alla gamla filer.
Tillsammans med alternativet Sidbrytning, kan du definiera om varje avsnitt skall skrivas ut
till en separat fil eller om det bara blir en ny sida och utdata skrivs till en enda fil.
Markera detta om du vill ladda upp filer automatiskt. Se Ladda upp filer-referensen för mer
information.
Om detta är valt, kommer avsnitt för rapporten att skrivas ut på olika sidor. Till exempel
kommer en resultatlista per klass skrivas ut med varje ny klass på en ny sida. Se även
beskrivningen om Separata filer ovan.
Välj önskad pappersstorlek.
Du kan välja mellan Stående och Liggande.
Ställer in de marginaler du önskar. Om du vill undvika problem när du skriver ut PDF-filen
på en skrivare, bör marginalerna inte vara mindre än 7 mm. Du kan behöva extra utrymme
för marginaler om du vill infoga sponsorloggor mm. Se Redigeraren för rapportgrafikreferensen för flerdetaljer..

Se även
Rapporter
Ladda upp filer
Redigerare för rapportlayout

5.2.3.6 Dialog för PDF utskrift av etiketter
Etikett PDF dialogen visas före export av etiketter till PDF-filer. Vissa automatiska rapporter visar denna endast
dialog vid första visningen och inte vid påföljande uppdateringar.

Filnamn
Unika filnamn med
tidsmärkning

Separata filer
Ladda upp filer på
webservern
Pappersstorlek
Orientering
Etikett-beskrivning
Rader/Kolumner

Ange namnet för utdatafilen här. Se Filväljar-referensen för fler detaljer.
Filerna benämns med Datum_Tid_<Filnamn>.*. Detta är användbart om du vill
vidarebehandla dessa filer med ett externt program på din dator eller på en webbserver.
Utdatafilerna kan då enkelt identifieras och äldre utdata skrivs inte över. Naturligtvis måste
du eller det externa programmet rensa upp bland alla gamla filer.
Du kan definiera om varje etikett skall skrivas ut till en separat fil.
Markera detta om du vill ladda upp filer automatiskt. Se Ladda upp filer-referensen för mer
information.
Välj önskad pappersstorlek.
Du kan välja mellan Stående och Liggande.
Visar namnet på etiketten.
Definierar hur etiketterna skall arrangeras på sidan.
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Ställer in de marginaler du önskar. Om du vill undvika problem när du skriver ut PDF-filen
på en skrivare, bör marginalerna inte vara mindre än 7 mm. Du kan behöva extra utrymme
för marginaler om du vill infoga sponsorloggor mm. Se Redigerare för etikettlayoutreferensen för flerdetaljer..

Se även
Rapporter
Ladda upp filer
Redigerare för etikettlayout

5.2.3.7 Dialog för publicering
Publiceringsdialogen visas innan publicering av rapporten till html- eller txt-filer. Vissa automatiska rapporter visar
denna endast dialog vid första visningen och inte vid påföljande uppdateringar.

Filformat

Välj HTML eller TXT.

Sidbrytning

Denna inställning fungerar liknande som utskrivna rapporter. Varje del av rapporten sparas
som en separat HTML-fil. Till exempel, för en resultatlista per klass skrivs varje klass till en
ny fil. I detta fall, kommer filen med originalnamnet att innehålla en indexsida.

Färga rader

Raderna i tabellen färgas omväxlande vita och gula.

Infoga tabbar

Om rutan inte markeras, kommer kolumnerna att fyllas ut med mellanslag. Om rutan
markeras, infogas en tab före varje kolumn. Detta gör det möjligt att publicera med ett
proportionerligt typsnitt (TrueType) med variabel kolumnlayout. Formatera tabbarna med din
ordbehandlare.

Filnamn

Ange namnet för utdatafilen här. Se Filväljar-referensen för fler detaljer.

Unika filnamn med
tidsmärkning

Filerna benämns med Datum_Tid_<Filnamn>.*. Detta är användbart om du vill
vidarebehandla dessa filer med ett externt program på din dator eller på en webbserver.
Utdatafilerna kan då enkelt identifieras och äldre utdata skrivs inte över. Naturligtvis måste
du eller det externa programmet rensa upp bland alla gamla filer.

Ladda upp filer på
webservern

Markera detta om du vill ladda upp filer automatiskt. Se Ladda upp filer-referensen för mer
information.

Se även
Rapporter
Ladda upp filer
Skicka epost
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5.2.3.8 Dialog för export
Exportdialogen visas före export till CSV- eller XML-filer. Vissa automatiska rapporter visar denna dialog första
gången och inte vid påföljande utgåvor.

Filformat
Teckenseparerade
kolumner (CSV)

XML, IOF standard

Välj XML eller CSV.
Datastrukturen anges med en speciell rubrikrad i filens början. Den första kolumnen är
alltid tom, och har som rubrik en unik identifikation av exportfilen. Det finns många
exporter i OE2010 som kan importeras genom att använda samma format. Importerna
använder identifikationen för att kontrollera om det är en fil med rätt format. Om du vill
skapa en sådan importfil med hjälp av ett externt program, gör bara en export för att få
ett exempel. För mer information se de olika importfunktionerna.
Detta är normalt ett av de XML-format som har definierats av IOF. Du har valet mellan det
äldre formatet XML-V2 och det nyare XML-V3. Om möjligt, är det nyare formatet att
föredra. För mer information, se referensen till respektive funktion.

Avgränsare,
Textavgränsningstecken

Normalt kan du ha kvar de förvalda Semik olon och " . Om programmet, som skall
använda exportfilen kräver andra avgränsare, ställ in passande tecken.

Excel tidsformat

Tider under en timma formateras t ex som 00:01:25 för att försäkra att Excel och andra
program tolkar tiderna på rätt sätt.

Filnamn

Ange namnet för utdatafilen här. Se Filväljar-referensen för fler detaljer.

Unika filnamn med
tidsmärkning

Filerna benämns med Datum_Tid_<Filnamn>.*. Detta är användbart om du vill
vidarebehandla dessa filer med ett externt program på din dator eller på en webbserver.
Utdatafilerna kan då enkelt identifieras och äldre utdata skrivs inte över. Naturligtvis
måste du eller det externa programmet rensa upp bland alla gamla filer.

Ladda upp filer på
webservern

Markera detta om du vill ladda upp filer automatiskt. Se Ladda upp filer-referensen för
mer information.

Beräkna exportfiler med
DLL

Använder gränssnittet för DLL-export för vidare beräkning av export-filer. Se stycket
nedan. Ange rätt DLL-fil här.

Gränssnitt för DLL-export
Ofta det räcker inte att bara ladda upp exportfiler till en webbplats eller en annan dator. Dessutom skall någon
funktion triggas som hanterar varje ny export-fil. Vissa webbplatser tillhandahåller API-anrop som skall användas för
att uppdatera live-resultat med nya data som kommer från exportfiler. Många webbplatser stöder OE2010:s egna
CSV-format liksom IOF XML-format, t.ex. WinSplits.
OE2010 erbjuder ett väldefinierat gränssnitt till externa DLL-filer. Export DLL-gränssnittet är bara en enda funktion
ExecuteExportFile. Denna funktion kan implementeras av någon tredje part till att utföra några ytterligare åtgärder på
export-filen. Om exporten har definierats som en uppgift för en automatisk resultatrapport, så utförs DLL-anropet

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 135 -

Referens

automatiskt vid varje uppdatering av rapporten.
Med OE2010 ingår en demo-DLL-fil med namnet ExportSample.DLL. Du hittar den i undermappen \Misc i
installationsmappen för OE2010. Denna visar bara export-filen i en dialogruta. Olika DLL-filer kan vara nödvändigt för
olika aktiviteter i olika rapporter. Du kan därför uttryckligen välja rätt DLL-fil för varje rapport.
Intresserade programmerare och användare kan hitta källkoden (Delphi 6 Pascal) av den här DLL-filen under
<installationsmapp>\Misc\ExportSample.dpr. Den är lätt att förstå och definitionerna kan konverteras till alla andra
programmeringsspråk, till exempel C++ eller till och med C#. Den externa DLL-filen kan skrivas i valfritt
programmeringsspråket.

Se även
Rapporter
Ladda upp filer
Resultatrapporter

5.2.3.9 Ladda upp filer
Ladda upp filer-dialogen visas innan filer laddas upp på webben. Den öppnas från Publiceringsdialogen eller
Exportdialogen om du har markerat Ladda upp till webserver där. Vissa automatiska exporter visar denna endast
dialog vid första visningen och inte vid påföljande uppdateringar.

Filer

Visar alla filer som har skapats med rapportens Publicera- eller Exportera-funktionerna.

Laddar upp till

Ange URL för din webbsida och destinationsmappen på denna server.

Inloggningsinformation

För att kunna logga in på servern, behöver du ett giltigt användarnamn och ett lösenord.
Fråga ägaren eller sidans webbmaster om korrekta inställningar.
Säker anslutning: Markera denna inställning om er server kräver SSL/TLS säker
kryptering.
Efter att ha startat uppladdningen genom att trycka på Ladda upp-knappen, kommer statusdialogen att visa dig
uppladdningens status.

Not
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Funktionen hittar en befintlig öppen internetanslutning automatiskt. Denna kan finnas både från den lokala datorn
eller via LAN. Denna anslutning kommer då att användas.

Se även
Rapporter
Dialog för publicering
Dialog för export
Skicka epost

5.2.3.10 Skicka epost
Skicka epost-funktionen nås med Sk ick a E-post meny-k nappen
klubbar. Den öppnar undermenyn

som är tillgänglig i vissa rapporter med

där du kan välja vilken filtyp som ska bifogas e-posten.
Den viktigaste användningen av denna funktion kan vara bekräftelse av klubbarnas anmälningar. Se Anmälningarreferensen för mer detaljer. En annan ny möjlighet är att skicka sträcktidsblad som PDF-etikett till varje klubb efter
tävlingen. Se referensen för Resultatrapporter för mer detaljer.
Först måste du definiera filnamnet och andra speciella parametrar. PDF-dialogen visas som exempel. De andra
filtyperna fungerar på liknande sätt.

Rapporten kommer att skrivas till PDF eller publiceras till html med Separata filer-valet som skapar en html-fil för
varje adress. Det är en god idé att markera Unik a filnamn med tidsmärk ning och spara dessa e-post-bilagor i en
speciell mapp. På detta sätt har du en loggad information om vad du gjort och har möjlighet att skicka om en fil
manuellt om så behövs. Dessutom bör du spara rapporten från denna åtgärd på samma plats, se nedan.
Efter att ha skapat bilagorna kommer rapportformuläret att visas.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 137 -

Referens

Kontrollera inställningarna till vänster. Normalt ställer du in detta första gången du skickar och lämnar det oförändrat
efteråt.
E-post text

Ange din e-postadress som avsändare. Detta kommer att användas som svara till-adress
om så behövs. Ange ämne och text som du är van vid när du skriver e-post.

Inloggningsinformation

Ange korrekt information i loginfälten. Titta i ditt e-postprogram och kopiera informationen
därifrån.
Säker anslutning: Markera denna inställning om er server kräver SSL/TLS säker
kryptering.
Port: Det finns olika förvalda portar definierade, beroende på om du använder säker
anslutning eller inte. Utan SSL är det port 25, medan SSL normalt använder port 465
eller 587.
Kontrollera adresslistan ner till höger.
Klicka på Skicka.
Html-filerna bifogas som zip-filer och PDF-filerna bifogas ozippade. Åtgärden loggas i rapporten. Justera rapportens
layout om t ex kolumnerna för e-postadress eller filnamn är för smala.
Glöm inte att skriva ut rapporten! Eller publicera eller spara den med de skickade bilagorna.

Not
Funktionen hittar en befintlig öppen internetanslutning automatiskt. Denna kan finnas både från den lokala datorn
eller via LAN. Denna anslutning kommer då att användas.

Se även
Rapporter
Dialog för PDF utskrift
Dialog för publicering
Dialog för PDF utskrift av etiketter

5.2.4 Dialoger
Dialoger är fönster som inte kan placeras inuti huvudfönstret eftersom de är modala fönster. Det innebär att inget
annat kan göras än att arbeta i dialogen tills den stängs med OK
har dessa knappar andra namn, men deras funktion är liknande.

eller Avbryt

. Ibland

Alla dialoger är ganska självbeskrivande och dessutom har du funktionshjälpen tillgänglig i de flesta fall. Här är ett
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exempel:

Se även
Urvalstabell
Urvalslistor
Filväljare
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5.3 Tävling
Till skillnad mot tidigare SportSoftware-versioner, har SportSoftware V11 en ny organisation för data som följer
standarden som har definierats med Windows XP, Vista, Win7 och nyare Windows-versioner. Praktiskt betyder det
att programinställningar såsom rapportlayouter, tävlingsdata och arkivdata inte får lagras i undermappar till
installationsmappen (som har varit fallet med SportSoftware V10 och äldre). I stället, sedan Windows XP, finns det
speciella användarmappar avsedda för detta. Med SportSoftware V11, kan du använda fördefinierade mappar eller
definiera dina egna.
Om du behöver mer information om detta, läs Programmappar-referensen noggrant!
Huvudmenyn Tävling ger dig alla funktioner som krävs för att hantera flera tävlingar.

Då OE2010 startas väljs alltid den tidigare valda tävlingen. Med Tävling – Välj eller Välj tävling-knappen
verktygsfältet, kan du välja en annan tävling. Se Välja tävling-referensen för mer detaljer.

i

För att skapa en ny tävling, klicka på Tävling - Ny. Detta öppnar dialogen för tävlingsinställningar, där du kan fylla i
uppgifter för den nya tävlingen. Titta i Skapa en ny tävling-referensen för att lära dig mer.
Om du vill ändra dina tävlingsinställningar senare, använd Tävling - Inställningar. Se Tävlingsinställningar-referensen
för mer detaljer.
Med tiden kommer gamla tävlingar, sparade varianter och provtävlingar göra din tävlingsväljarlista onödigt stor. För att
ta bort en tävling, använd Tävling – Radera. Se Radera tävling-referensen för fler detaljer.
Glöm inte att göra en säkerhetskopia efter varje arbetspass med OE2010. Det rekommenderas även att göra
regelbundna säkerhetskopior under tävlingen. Detta är funktionen Tävling - Säkerhetskopia. Se Säkerhetskopiera
tävling-referensen för fler detaljer.
Om du använder en genomtänkt strategi för säkerhetskopiering, har du möjlighet att återställa dina tävlingsdata vid
problem. Använd Tävling - Återställ som beskrivs detaljerat i Återställ tävling-referensen.
Pga. felaktiga nätverksinställningar eller av andra orsaker (du kan inte ana vad som kan hända...) kan du få problem
med data. Du kan reparera detta själv med Tävling – Reparera. Se Reparera tävling-referensen för fler detaljer.
Du kanske vill duplicera en tävling, till exempel som en enkel säkerhetskopia. Eller så vill du spara mellansteg i ditt
arbete för senare återanvändning. Eller så vill du använda delar av en tidigare tävling som startpunkt för en ny. Allt
detta kan göras med Tävling - Kopiera. Se Kopiera tävling-referensen för fler detaljer.

Se även
Börja med en tävling - Kom igång
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5.3.1 Välja tävling
Vid uppstart, väljer OE2010 alltid den senast valda tävlingen. Om denna tävling inte hittas får du ett meddelande.
OE2010 är då utan någon vald tävling. En orsak kan kanske vara att du har ändrat namn, flyttat eller tagit bort
tävlingsmappen eller rotkatalogen för tävlingen med andra verktyg än OE2010.

När denna dialog öppnas, visar den alla relevant tävlingar som kan hittas i nuvarande rotkatalog för tävlingar.
Relevanta tävlingar är alla de SportSoftware-tävlingar som matchar programmets typ och licens. Exemplet som visas
är ifrån OE2010 med flerdagarstillägg, så den visar alla endagstävlingar och alla flerdagarstävlingar som hittas i din
rotkatalog för tävlingar.
Du kan välja en annan rotkatalog. Vanligen används detta för att byta till en nätverksmapp som finns på hårddisken
på en annan dator. För mer detaljer om hur mapplistboxen används, se Mappväljare-referensen. För fler detaljer om
programmappar se Programmappar-referensen.
Indikatorfältet visar om rotkatalogen för tävlingar (och därmed tävlingarna som visas i listan) är på den lokala
hårddisken eller på en hårddisk via nätverket. Med Lokal/Nätverks-omkopplaren kan du välja mellan de senaste
använda lokala och nätverksmapparna med ett enda musklick. Se även stycket om att Arbeta i ett nätverk nedan.
Du kan anpassa tabellens layout och sortera tabellen om du vill. Den mest användbara sorteringsordningen är per
datum (vilket är förvalt). Använd Återställ tabell-layout-knappen för att göra exakt detta. För mer detaljer om att
anpassa layouten eller sortering, se Urvalstabell-referensen.
För att markera en tävling, klicka på den eller flytta markören med piltangenterna. För att välja den, dubbel-klicka på
den, tryck Enter eller klicka på OK.
Egenskaperna för den valda tävlingen visas i huvudfönstret.

Arbeta i ett nätverk
Eftersom vi har en ny dataorganisation med V11, är arbetet i ett nätverk annorlunda mot V10 och tidigare. I princip
kan du ha din rotkatalog för tävlingar på valfri hårddisk på nätverket utan begränsningar. Har du en gång använt en
nätverksmapp, kommer OE2010 ihåg denna utöver till din lokala rotkatalog för tävlingar. Det är så här omkopplaren
för Lokal/Nätverk fungerar.
Naturligtvis finns det några krav att observera vid arbete i nätverk. Var god och läs ämnet Arbeta i ett nätverk
noggrant!
Not: Om du arbetar med konton med olika och begränsade användarrättigheter, studera Arbeta med begränsade
behörigheter-kapitlet först.

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter
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Arbeta med begränsade behörigheter - Ytterligare uppgifter

5.3.2 Tävlingsinställningar

Endagstävling
Detta är dialogen för tävlingsinställningar för en endagstävling.

Du kan ändra tävlingens beskrivning och datum. Datumformatet är fördefinierat i dina Windows-inställningar. Du kan
mata in detta manuellt eller använda kalenderpopupen.

Ange nolltiden genom formatet HH:MM:SS. Du kan hoppa över sekunderna här. Detta justeras automatiskt.
Välj stämplingssystem. Med Inställningar-knappen, kan du ange inställningarna för SportIdent resp. Emit. För dessa
inställningar är tävlingsdatumet och nolltiden mycket viktiga. För mer detaljer se SportIdent-inställningar-referensen
resp. Emit-inställningar-referensen.
Som du kanske har noterat i exemplet, är tävlingsdatumet också med i tävlingens beskrivning. Gör så om du vill visa
datumet i utskrivna rapporter. Som ett alternativ, använd en extrarad i rapporthuvudet. Det finns två ytterligare fält där
du kan mata in valfri text. Om du markerar Visa extra rader i rapporter med de tillagda fälten, visas denna text där.
Tillägg 1 visas till vänster och tillägg 2 till höger på raden. Bestäm vilken utskriftslayout du föredrar.

Flerdagarstävling
För en flerdagarstävling är det en annorlunda inställningsdialog.
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Där finns några ytterligare fält jämfört med en endagstävling.
Ange antalet etapper (2-6 kan väljas). Även om det är möjligt att ändra detta värde när som helst, skall du ange detta
korrekt då du skapar tävlingen. I flera fönster används detta värde för giltighetskontroller. Layouter för start- och
resultatlistor kommer att kontrolleras mot detta värde.
Välj om du vill ha jaktstart vid den sista etappen eller inte. Detta val kan inte ändras efter att startlistan lottats.
Ange ett namn för varje etapp. Namnen kommer att synas på alla start- och resultatlistor för etapperna.
Ange nolltiden för varje etapp.

Anmärkning:
Knappen för inställning av stämplingssystem är bara synlig om du startat dialogen från Tävling – Inställningar. När du
skapar en ny tävling visas samma dialog, fast utan denna inställningsknapp.
När du öppnar ett arbetsfönster eller denna dialog nästa gång, får du ett meddelande:

Gör bara så ...

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter
SportIdent-inställningar
Emit-inställningar

5.3.3 Skapa en ny tävling
När en ny tävling skapas, visas dialogen för tävlingsinställningar. Se Tävlingsinställningar-referensen för fler detaljer.
OE2010 byter till den nya tävlingen automatiskt.

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter
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5.3.4 Radera tävling
Med tiden kommer gamla tävlingar, sparade tävlingsstatusar och provtävlingar att göra listan över tävlingar onödigt
lång. För att radera en tävling, välj den i listan och tryck på Radera.

Anmärkning: Om du arbetar med olika begränsade användarrättigheter, studera först Arbeta med begränsade
behörigheter-kapitlet.

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter
Arbeta med begränsade behörigheter - Ytterligare uppgifter

5.3.5 Säkerhetskopiera tävling
Glöm inte att säkerhetskopiera din tävling efter varje arbetspass med OE2010.

Den här funktionen sparar din tävling till en enda komprimerad fil av typen .sk b.
Använd filnamnet som det står, eller ändra det om du vill. För fler detaljer om hur filväljaren används se Filväljarereferensen. Det rekommenderas att säkerhetskopiera data till ett USB-minne eller till en annan dator i nätverket.
Använd knappen Skapa filnamn automatiskt för att snabbt få ett passande nytt filnamn. Filerna benämns enligt
<Tävling>_Datum_Tid.sk b. Detta är användbart under en tävling för att få en identifierbar säkerhetskopia snabbt.
Filerna skapas i biblioteket som angivits i inmatningsfältet. Observera: Om du anger ett nytt bibliotek för detta
måste det avslutas med snedsträck \. Det kommer då att skapas automatiskt.

Säkerhetskopiering under tävlingen (viktigt!)
Normalt kräver en säkerhetskopiering exklusiv tillgång till data. Under en tävling är detta nästan omöjligt att få
eftersom alla användare arbetar med öppna fönster. Ignorera varningarna och be alla användare att ta en kort paus.
Detta är speciellt viktigt de datorer där inläsning av brickor sker och där anmälningar och ändringar hanteras.
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Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter

5.3.6 Återställa tävling
Med en periodisk säkerhetskopiering har du möjligheten att återställa dina tävlingsdata vid fel.

Välj filen som innehåller din säkerhetskopia. Normalt är din senaste säkerhetskopia förvald.
Om du låter Skapa en ny tävling vara markerat, kopieras säkerhetskopian till en ny och tom tävling. I detta fall kan du
redigera mappnamnet som är förvalt enligt tävlingsbeskrivningen i din säkerhetskopia.
Om du vill återställa säkerhetskopian till den nuvarande tävlingen, avmarkera bara valet Skapa en ny tävling.

Anmärkning
Du kan bara återställa säkerhetskopieringsfiler som är giltiga för OE2010. Om detta är en ogiltig säkerhetskopia eller
om filen inte finns, visar Beskrivningsfältet Säkerhetskopia: ogiltigt filformat.

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter

5.3.7 Reparera tävling
Du kan själv försöka att reparera skadad data. Detta kan hända pga. felaktiga nätverksinställningar. Eller så vill du
bara ändra databasens sorteringsordning.

Klicka på Start. Data repareras. Interna strukturer och filstorlek optimeras, baserat på den valda sorteringsordningen
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för databasen. Om du behöver kan du skriva ut protokollet.

Anmärkning
Databasens sorteringsordning är oberoende av valet av språk. Det definieras hur textfält (t ex namn) sorteras i
tävlingens databas. När du skapar en ny tävling, kommer dina Windows-inställningar att användas. Så långt som din
Windows-konfiguration tillåter detta, kan du byta till vilken som helst annan sorteringsordning.
I praktiken är denna inställning bara viktig för anmälningar, startlistor och resultatlistor, där du har valet att sortera
deltagarna efter namn inom klasser eller klubbar. Sorteringen i arbetstabeller använder alltid din Windows-inställning,
vilken skall vara den rätta.

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter

5.3.8 Kopiera tävling
Du kan duplicera en tävling så ofta som du vill. Till exempel kan detta vara ett sätt att göra en enkel säkerhetskopia.
Eller så vill du spara delsteg av en tävling för senare återanvändning.

När dialogen öppnas visar källtävlingslistan alla relevanta tävlingar som hittas i den nuvarande rotkatalog för tävlingar.
Relevanta tävlingar är sådana SportSoftware-tävlingar som passar typen och licensen för ditt program. Exemplet
visas av OE2010 med flerdagarstillägget, så det visar alla endagars och flerdagars tävlingar som kan hittas i
rotkatalogen för tävlingar.
Välj källtävling.
Om du låter Skapa en ny tävling vara markerad, kopieras källtävlingen till en ny och tom tävling. Då har du möjlighet
att redigera tävlingens beskrivning och mappnamnet som har förvalts utifrån källtävlingen. Det är klokt att modifiera
beskrivningen i detta läge. Annars kommer du att ha samma beskrivning i tävlingslistan två gånger eftersom namnet
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kopieras till den nya tävlingen.
Om du vill kopiera källtävlingen i till din nuvarande tävling, markera bara av valet Skapa en ny tävling.
Om Allt är valt, kopieras hela källtävlingen.
Men det huvudsakliga syftet med denna funktion är möjligheten att kopiera delar av källtävlingen som en
utgångspunkt för en ny tävling. Markera av Allt för att kunna göra detaljerade val.
Tävlingsinställningar

Inställningar för stämplingssystemet och nolltiden kopieras.

Klubbar

Listan med klubbar kopieras.

Deltagare

Du kan avmarkera flera fält för att skapa en ny tävling med samma deltagare. Du kan ta
bort starttider, måltider och stämplingar samt startnummer.
Anmärkning: Klasser och banor kopieras automatiskt. Om du tar bort starttider, tas även
måltider och stämplingar bort.

Banor

Banorna kopieras. Som ett val kan du ta bort startorganisationen, om du har lottat per
bana. Detta ger dig möjlighet att skapa en ny startlista från början.

Klasser

Klasserna kopieras. Som ett val kan du ta bort startorganisationen, om du har lottat per
bana. Detta ger dig möjlighet att skapa en ny startlista från början.
Anmärkning: Om du inte kopierar banorna, kommer knytningarna mellan banor och
klasser att tas bort.

Klicka på Start för att starta kopieringen.

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter
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5.4 Anmälningar översikt
Huvudmenyns Anmälningar innehåller alla funktioner som krävs för att arbeta med anmälningar.

Med Anmälningar - Redigera öppnar du anmälningsfönstret. Eftersom anmälningsfönstret är mycket komplext, har
denna referens delats in i flera ämnen:
Anmälningar (deltagare)
Klasser
Klubbar
Alternativa klasser
Inställningar för startavgifter
Adressdialog
För direktanmälningar, kan du välja om du vill använda det vanliga anmälningsfönstret i direktanmälningsläge eller det
speciella Direktanmälnings-fönstret.
Till att börja arbeta med tävlingen kan du importera klasserna som kan levereras från en webbtjänst, t ex Eventor.
Du kan importera anmälningarna om de t ex har levererats med en webtjänst som Eventor.
I Sverige (och Finland) är elitklasserna begränsade till ett maximalt antal deltagare. Alla som är kvalificerade kan
anmäla sig till Elitklasserna. Men efter att anmälningstiden har gått ut, importerar arrangören nuvarande rankingpoäng
och använder Gallra elitanmälningar-funktionen för att väja de bäst rankade till Elit flytta de som inte får plats till den
alternativa klassen.

Se även
Hantera anmälningar - Kom igång
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5.4.1 Redigera anmälningar
Anmälningsfönstret har tre tabeller där du kan redigera anmälningar (deltagare), klubbar och klasser. Se ovanför
datatabellen.

Detta ämne hanterar endast Deltagare-tabellen i anmälningsfönstret. För mer information om klubbar och klasser, se
Klubbar- respektive Klasser-referenserna.
Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, titta i datatabell-referensen.

Anpassning av tabellens layout
Du kan anpassa layouten för tabellen på olika sätt: välja vilka kolumner som skall visas, i vilken sorteringsordning
och storlek, samt hur hela tabellen skall sorteras. För mer detaljer se datatabell-referensen.
Därutöver finns det fördefinierade layouter tillgängliga.
Föranmälningar

Layout som används för ordinarie anmälningar. Då visas bara kolumner som är användbara
innan startlistan hat lottats.

Efteranmälningar

Layout som används för efteranmälningar. Då visas alla kolumner som kan vara nödvändiga
efter lottning av startlistan, t ex startnummer och starttid.

Direktanmälningar

Använd denna layout för direktanmälningar på tävlingsdagen. Denna layout är lik layouten för
föranmälningar men innehåller även startnummer och starttid.

Du kan använda någon fördefinierad layout som utgångspunkt för dina egna anpassningar.

Anpassa inställningarna
Inställningar fältet har tre rubriker.

Anmälningar
Dessa inställningar anger hur denna funktion fungerar vid inmatning av deltagare.
Läge: Direktanmälan

Knyt hyrbrickor

I detta läge visas direktanmälningspanelen. För mer detaljer se Direktanmälningarstycket nedan.
Endast flerdagarstävlingar: Endast kolumner för den nuvarande etappen visas och
valideras, t ex starttid och utom tävlan-flaggan. Startavgiften beräknas utifrån startavgiften
för den enskilda etappen.
Om en deltagare lagts till utan bricka, markeras hyrbricka automatiskt. Efteråt, kan du
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tilldela en hyrbricka.
Betald-kolumnen markeras med en ny deltagare. Används bara om inte startavgiften
faktureras.
Du kan ange en andra startavgift för klasserna. Ibland används detta för två olika
startavgifter (vuxna resp. ungdomar) för direktklasserna.
Om detta är markerat kommer den andra startavgiften att användas för alla nya
anmälningar. I direktanmälningsfönstret kan man markera startavgift 2 för varje enskild
anmälan.
Om du har högre startavgift för efteranmälningar, kan du använda denna inställning. Ange
i listboxen om pålägget skalla vara i procent av ordinarie startavgifter eller ett absolute
pålägg. Ange värdet i det vänstra fältet. Du kan även mata in negativa värden för att ge
rabatt till tidiga anmälningar t ex.
Du har möjlighet att beräkna starttid direkt för en ny anmälan. Denna funktion är
användbar för sena anmälningar utöver vakansplatserna eller direktanmälningarna. Du kan
välja om starttiderna skall beräknas innan den första eller efter den sista starttiden i
klassen.
Anmärkning: För att detta skall fungera måste du först ha definierat en giltig
startorganisation!
Med vissa SportIdent-brickor kan du läsa deltagarens uppgifter från brickan. Genom
denna inställning används dessa uppgifter före arkivets uppgifter.
Om du markerar detta val, så läses namn, klubb, adress, ålder och kön från SI-brickan.
Detta fungerar bara med SICard6 och nyare.
Kön sparas som text i SICard. Därför måste denna text stämma med det som visas i
OE2010-rapporterna. Annars sparas deltagaren som man. Om personuppgifterna inte
registrerats i brickan får man istället en välkomsthälsning från SportIdent. Bör inte
markeras om man använder arkivet.

Deltagare
Sorteringsläge

Du kan ange sorteringsläge för klasser och klubbar. De kan sorteras efter deras IDnummer (klassnummer resp. klubbnummer) eller alfabetiskt. Det senare kan vara
långsamt vid större tävlingar. Genom att välja Id-nr ordning optimeras tiden för att ladda
detta fönster.

Tidformat

Tiderna i detta fönster visas enligt denna inställning.

Arkivet
Dessa inställningar påverkat hur deltagare läggs in från arkivet. Se stycket om Använda arkivet nedan.

Redigera deltagare (anmälningar)
Innan du kan börja med detta måste klasserna vara definierade. Se Klasser-referensen.
Kontrollera så att deltagare-tabellen visas

.
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När du arbetar med deltagare, tänk på följande tips för kolumnerna.
Klass

Klubb

År
Inmatningsordning
Start nr.
Nr-lapp, Nr-lapp
text

Start

Startavgift

Betalt

Hyrda

För att ange en klass, klicka på rullgardinsmenyn i klasskolumnen
och välj en klass. Du
kan även använda tangentbordet. Börja bara med den första bokstaven i klassen. Då visas
klasslistan. Prova att skriva vidare för att se vad som händer. Du kan även flytta med
piltangenterna i listan och slutligen välja klassen med Enter.
Det finns en automatisk koppling mellan deltagar- och klasstabellerna. Du kan välja en
deltagare i redigeraläge. Byt sedan till klasstabellen. Rätt klass blir förvald så att du snabbt kan
göra ändringar i denna. Se klasser-referensen för fler detaljer.
Inmatning av klubben fungerar på samma sätt som klassen. Men, det finns en skillnad. När du
lägger till en ny deltagare med en ny klubb, kan du använda Skapa klubb-knappen
för att
mata in denna klubb.
Det finns en automatisk koppling mellan deltagar- och klubbtabellerna. Du kan välja en
deltagare i redigeraläge. Byt sedan till klubbtabellen. Rätt klubb blir förvald så att du snabbt kan
göra ändringar i denna. Se klubbar-referensen för fler detaljer.
Mata in födelseåret med i fyra siffror. Detta kan behövas för vissa beräkningar. I rapporterna
visas bara årtalets två sista siffror.
Detta nummer kan inte ändras eftersom det fylls i automatiskt. Du kan sortera efter denna
kolumn för att få inmatningsordningen.
Om denna kolumn är synlig i inmatningsläget, så blir startnumret förvalt till nästa lediga
nummer.
Om det är nödvändigt, kan du redigera Nr-lapparna manuellt. Var myck et försik tig här, eftersom
det inte finns någon kontroll om nummerlappen är giltig. Nr-lappar bör normalt endast fördelas
med Startlista - Lottning. Ha i åtanke att vid en flerdagarstävling så beror Nr-lappen på vilk en
etapp det är. Se Lotta startlistan per klass –referensen för mer detaljer.
Om starttidskolumnen är synlig, så måste detta värde anges. Vid flerdagars, gäller detta bara
om Anmälningar/Etapp är markerat.
Negativa tider: Du kan ange starttider innan nolltiden. För att göra detta, ställ först in
tidsformatet till ”I förhållande till nolltid”. Mata sedan in en negativ tid (-...). Ställ sedan tillbak a
tidsformatet till verk lig tid (24h). Att mata in tid som verklig tid fungerar inte eftersom denna tid
antas vara efter nolltiden.
För en ny inmatning fylls startavgiften i med värdet som definierats för klassen. Om så krävs,
kan du ändra detta värde individuellt. Om du ändrar klassen när du redigerar en befintlig
deltagare, beräknas startavgiften om.
Om du tar emot startavgift i förhand, kan du administrera detta genom att använda fältet Betalt.
Använd ENDAST denna flagga om du tar emot avgifter från varje deltagare individuellt. Om du får
betalning från klubbarna, är det en enklare metod att mata in detta med klubben.
Markera detta om deltagaren vill hyra en bricka. Detta kommer att beräknas med
startavgiftsrapporten.
Observera: Om hyrbrickor finns registrerade i arkivet (se referensen för arkivet), och en sådan
bricka används i tävlingen, frågas om den ska markeras som hyrd om den inte markerats
manuellt.
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Markera detta om deltagaren deltar utom tävlan.
Betyder startblock. I bland önskar du försortera deltagarna inom en klass inför lottning av
startlistan. Kriterierna kan vara deras förväntade prestation (favoriter i slutet) eller helt enkelt
individuella önskemål (tidiga eller sena starttider). Använd denna kolumn till detta syfte. Giltiga
värden är 1-9999.
Ju högre tal desto senare startar deltagaren. Deltagare bär fältet block har lämnats tomt
kommer att få de tidigaste starttiderna. För flerdagarstävlingar, kan du välja olika block för varje
etapp.
Om du vill lotta startlistan efter tidsblock, motsvarar blocket ett tidsintervall som du anger i
startorganisationen. I de flesta fall är det att föredra att tilldela ett tidsblock till hela klubben. Om
du anger tidsblock för deltagare individuellt i detta fält, överrider detta deltagarens
klubbinställning.

Adress

Du kan inte ändra adressen direkt i tabellen. Du måste först trycka på redigeringsknappen
för att visa adressdialogen. För mer detaljer se Adressdialog-referensen.
Bana
Denna kolumn är avsedd för klasser som har individuella banor (sling-OL). Detta skall endast
användas för direktanmälningar och endast för de deltagare som skall springa
individuella banor.
Vid föranmälningar, skall bantilldelningen göras med den riktiga funktionen för att knyta banan.
Se Knyta banor till klasser resp. Knyta banor till deltagare-referensen.
Redigering av bana fungerar på samma sätt som klass, se ovan.
Anmälningsklass
Du behöver endast denna kolumn om du har klasser med ett begränsat antal deltagare, som
elitklasserna har ibland. Vid en ny inmatning fylls anmälningsklassen med klassen enligt den
vanliga klasskolumnen. Om du måste ändra klass senare, behålls anmälningsklassen som
referens. Du kan även redigera denna kolumn på samma sätt som för den normala klassen.
Anmälnings-Id
Externa webtjänster, t ex Eventor, kan tillhandahålla sitt eget anmälnings-Id för att möjliggöra
en identifiering mellan anmälningssystemet och OE2010. Detta fält kan överföras med
importfiler i IOF XML-format. Normalt skall du inte röra detta värde.
Lag
Se det extra stycket nedan.
Extrafält Num1,2,3 Du kan använda dessa fält för valfritt ändamål. Du kan definiera dina egna namn för dessa
Extrafält Text1,2,3 kolumner med Extra fältnamn-dialogen.

Direktanmälningar
Du kan också använda den här tabellen för direktanmälningar.
Markera inställningen Anmälningar - Läge: Direk tanmälningar. Välj Visa - Layout:Direk tanmälningar. Denna layout
ser liknande ut som layouten för Föranmälningar, men även med startnummer och starttid. Sortera tabellen efter
inmatningsordning. Du har också några tillgängliga val som påverkar hur direktanmälningar läggs till. Titta i Anpassa
inställningarna-stycket ovan för fler detaljer.
I Läget för Direktanmälningar, ser du Direktanmälningspanelen:

Panelen hjälper dig att kontrollera det tillåtna antalet deltagare i klasser med direktanmälningar. När du sparar en ny
anmälan som överstiger det maximala antalet deltagare i klassen får du en varning.
Det visas också visuellt så att du blir förvarnad när antalet närmar sig gränsen. Grön betyder OK, Orange betyder att
bara enstaka återstår och Röd betyder att gränsen överskridits.

Anmärkning:
Om du infogar direktanmälningar samtidigt i ett nätverk, kommer att OE2010 justera startnumret automatiskt om det
förinställda startnumret redan har tilldelats av en annan deltagare.
Det finns även ett extra fönster tillgängligt för Direktanmälningar liknande direktanmälningsfönstret i de tidigare
versionerna av SportSoftware. Den huvudsakliga skillnaden till det normala anmälningsfönstret, är att användningen är
begränsad till enbart direktanmälningar. Men om du behöver ändra klasser eller klubbar under inmatning av
anmälningar är det vanliga anmälningsfönstret ett bättre val. Om man behöver växla mellan startavgift 1 och 2 mellan
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olika anmälningar är direktanmälningsfönstret bäst.
För fler detaljer se Direktanmälningar-referensen.

Använda vakansplatser
Vid manga tävlingar måste lediga platser för efteranmälningar för-lottas tillsammans med lottningen av startlistan.
Efteranmälningar kan bara tas emot så länge det finns lediga vakansplatser för respektive klass. OE2010 erbjuder en
speciell hantering vid redigering av en vakansplats jämfört med redigering av en ”vanlig” befintlig deltagare.
Om du har ställt in valet Arkiv: Sök deltagare efter bricknr, så kommer deltagaren att letas upp i arkivet och hans
detaljer läggs till efter att du lämnat Bricknr-kolumnen med Tab-tangenten. Du kan även använda de andra metoderna
för att lägga till en deltagare från arkivet. Se nästa stycke. Klassen kommer att förbli oförändrad, men startavgiften
beräknas om med de angivna Efteranmälningsavgift-inställningarna.

Använda arkivet
Arkivet är normalt en nationell databas som innehåller alla landets löpare. Detta kan användas för att snabba upp
inmatningen av anmälningar. Tänk på sådana fält som Bricknummer, Databas ID och Adress vilka är ganska
tidskrävande och har stor risk att matas in fel om inmatning görs manuellt. I Sverige underhålls arkivet i Eventor. Det
kan laddas ned med EventorManager. Titta även om hur du väljer, skapar och redigerar arkiv med OE2010.
Du kan se egenskaperna för nuvarande arkiv på Arkivfliken.

Rör musen över fliken och fäst arkivpanelen med stiftet

.

Först ser du en tom tabell. Klicka bara på Öppna arkiv
knappen för att öppna det. Om du vill att arkivet skall
öppnas automatiskt, markera valet Inställningar - Ark ivet - Öppna automatisk t.

Nu kan du söka efter en önskad deltagare och sedan dubbelklicka på den för att mata in den i tävlingen. Du kan även
använda piltangenterna och trycka på Enter för att lägga in en deltagare. Ett annat val är att klicka på Kopiera
deltagare
knappen. Gör så med alla deltagare. Naturligtvis kommer det att finnas några deltagare som inte
finns i arkivet. Mata in dessa manuellt.
Ibland hittas inte en deltagare i arkivet, men klubben finns med (med andra deltagare). Så du behöver mata in honom
manuellt, men vill kopiera klubben från arkivet för att få med adresser mm. För att göra så, mata in deltagaren
manuellt. Leta sedan i arkivet efter klubben och markera någon deltagare i den klubben. Klicka på knappen Lägg till
en ny klubb från arkivet

för att infoga klubben.

På Inställningar-fliken, hittar du avsnittet Arkivet. Dessa inställningar styr hur inmatning av deltagare från arkivet
fungerar.
Öppna automatiskt

Med stora arkiv (mer än 10000 deltagare) kommer det att ta några sekunder att ladda
tabellen, speciellt i ett nätverk. Om du inte behöver arkivet för tillfället, så avmarkera
detta val. I detta fall har du möjligheten att öppna arkivet manuellt med Öppna arkivet
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knappen.
Snabböppna
För stora arkiv som de svenska och finska, tar öppning för lång tid eftersom hela
databasen måste läsas in i minnet. Snabböppnaläget ger samma snabba sätt att
bearbeta som i tidigare versioner av SportSoftware. Men, det är några begränsningar
med möjligheterna för sortering och sökning.
OE2010 kommer att påminna dig att välja denna inställning om arkivet har fler än 20000
deltagare. Också det motsatta kommer att påminnas för dig: om ditt arkiv har färre än
20000 deltagare, bör du avmarkera Snabböppnaläget. Naturligtvis, om din dator är snabb
nog, kan du alltid använda normalläget.
Snabbläge
Använd snabbläget för att spara deltagare i tävlingen automatiskt. Detta fungerar bara
om inmatningen är komplett (klass!). Då kan du stanna kvar i arkivtabellen och kan mata
in deltagare efter deltagare i tävlingen.
Om du vet att du måste lägga till data manuellt (t ex starttider och klassen om den inte
kan beräknas), stäng av snabbläget.
Sök deltagare efter bricknr Du kan läsa deltagarens bricka eller mata in bricknumret manuellt och sedan flytta till
nästa kolumn med Tab. Då kopieras deltagarens detaljer från arkivet. Detta val fungerar
bara med nya anmälningar eller när man fyller i vakansplatser.
Klasser från arkivet
Detta val anger hur klassen för en deltagare skall avgöras. Om du markerar detta val,
kopieras klassnumret från arkivet till tävlingen. Annars beräknas klassen utifrån
deltagarens ålder och kön. Beräkningsläget är förvalt. Båda metoderna kräver olika
förutsättningar.

Förutsättningar för att beräkna klassen
I arkivet måste alla deltagare ha matat in sin ålder och sitt kön. Du måste också ha
definierat ålder och kön för alla tävlingsklasser.

Förutsättningar för att kopiera klass från arkivet
I arkivet måste alla deltagare ha tilldelade klasser. Du måste ha kopierat arkivets
klasstabell in till tävlingen. Om tävlingen inte använder alla klasser som har definierats i
arkivet, så använd Alternativklass-funktionen.

Använd arkivets
klubbnummer

Sorteringsläge

OBS: Deltagarna skall alltid ange klass vid anmälan. Kontrollera därför att k lassen är
k orrek t innan du sparar en anmälan!
Nya klubbar skapas automatiskt till tävlingen om så behövs. Använd denna inställning
för att bestämma hur klubbnummer skall hanteras.
Som standard är detta inte valt. Det betyder att en ny klubb får nästa lediga
klubbnummer i tävlingen. Men, det kan krävas att klubbarna skall behålla arkivets
klubbnummer. Välj i så fall detta val, så behålls arkivets klubbnummer för klubbar som
läggs in från arkivet.
Nya klubbar som inte finns i arkivet får nummer från och med 90000.
OBS: Deltagarna skall alltid ange klubb vid anmälan. Kontrollera därför att k lubben är
k orrek t innan du sparar en anmälan!
Du kan definiera sorteringssätt för klasser och klubbar. De kan sorteras efter deras IDnummer (klass- resp. klubbnummer) eller alfabetiskt. Det senare kan vara långsamt vid
stora arkiv. Genom att välja Id-nr optimeras laddningstiden för detta fönster.

Startavgifter
I klasstabellen kan du mata in startavgift per klass. När du matar in en ny deltagare fylls hans individuella startavgiftfält med klassens startavgift. Om du har markerat Använd startavgift 2, kommer den andra startavgiften från klassen
att användas. Om klassen inte har någon startavgift 2 blir det 0. Om du av något skäl väljer att ändra, är det bara att
ändra den individuella startavgiften.
Det är även några avgifter som måste matas in för klubben, som avgifter hyrda brickor, boende mm. Du kan definiera
dessa extra avgifter genom att klicka på
eller Tillägg – Startavgifter inställningar vilket öppnar dialogen för
startavgiftsinställningar. I klubbtabellen, kan du ange hur många av dessa saker med en speciell avgift som en klubb
har beställt. Antal hyrbrickor hämtas från hyrbricksmarkeringarna i anmälningstabellen.
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Se även klasser-referensen och klubbar-referensen.
Valutasymbol
OE2010 använder valutasymbol enligt dina Windows-inställningar. För att ändra den, gå till Kontrollpanelen –
Nationella inställningar. Där kan du även definiera formatet för valutabelopp, t ex om tecken skall visas före eller efter
värdet.

Patruller
Läs först beskrivningen av Hantera patruller. Kom ihåg vad som skrivs där om brickan som räknas för patrullen.
Visa kolumnen Patruller. Flytta den nära kolumnerna för Efternamn/Förnamn för att underlätta redigering och förbättra
överblicken.
Att skapa en patrull är i grunden att definiera en tävlande som patrulledare och k oppla alla medlemmar (inklusive
ledaren) till honom. Det kan göras med listboxen i patrullkolumnen. En patrull är bara möjlig med deltagare från
samma k lubb och k lass. Vid mixade patruller måste först kombinationsklubbar skapas.
Med nya anmälningar gör följande.
Lägg in patrulledaren först och koppla inte honom till en patrull. Eftersom patrulledarens bricka räknas för patrullen, är
det nödvändigt att hans bricknummer läggs in. Lägg sedan in den andra patrullmedlemmen. Öppna patrullistboxen.
Den innehåller alla deltagare med samma klubb och klass som ännu inte är kopplade till en patrull som vanliga
patrullmedlemmar (så den innehåller också befintliga patrulledare).

Välj rätt deltagare. När posten sparas, kopplas patrulledaren till patrullen automatiskt, om det inte redan är gjort.
Naturligtvis går det att lägga in alla deltagare som vanligt och därefter koppla dem till patrullerna.
För att släppa en medlem från en patrull är det bara att radera patrullfältet.
För att upplösa en patrull fullständigt, radera patrullfältet för patrulledaren (där hans eget namn finns). Detta
släpper också alla patrullmedlemmar.
Om en patrullmedlems klass eller klubb ändras, släpps han från patrullen. Om det är patrulledaren blir hela
patrullen upplöst.
Observera: Patrulledarlistboxen fungerar på samma sätt som du är van vid från klass- och klubblistboxarna. Börja
skriva och listan reduceras snabbt till rätt deltagare.
I anmälningslistorna visas alla deltagare individuellt. Visa Patrullkolumnen om du vill visa patrullkopplingarna.

Använda alternativa klasser
Om du har markerat Klasser från arkivet kommer du att se ytterligare en tabellflik:

.

I arkivpanelen, klicka på Bekräfta alternativa klasser-knappen
. Detta fyller Alternativa klasser-tabellen med
klasser från arkivet. Sedan kan du leta efter arkivklasser som inte är med i tävlingen och ange en tävlingsklass för
dem.
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Naturligtvis kan du använda denna tabell även om du har helt andra klasser i tävlingen! De arkivklasser som används
i tävlingen kan lämnas oifyllda i denna tabell.

Använda grupperingsfunktionen
Ibland föredrar du att använda grupperingsfunktionen för att få en bättre överblick. Du kan gruppera efter klubbar eller
klasser:

.

Detta förändrar visningen av tabellen:

Du kan nu expandera klubben du vill fokusera på. Oberoende av hur klubbarna är sorterade, kan du sortera
deltagarna efter en annan kolumn. Gruppering efter klasser fungerar på samma sätt.
Se även Arbetsfönster-referensen.

Specialfunktioner
Läsning av bricknummer från brickan
Du kan läsa brickan med en inläsningsenhet och mata in bricknumret automatiskt. För en befintlig inmatning,
kommer detta att skriva över bricknumret. För en ny inmatning kan du låta OE2010 söka efter deltagaren i arkivet
efter hans bricknummer och mata in hans detaljer. Se avsnittet om Använda arkivet ovan.
Anmärkning: I arkivet, har Hyrda-flaggan en annan mening jämfört med vad den betyder i tävlingen. I arkivet
används den för att administrera en brickpool som är till för att hyras ut vid tävlingar. Om en sådan bricka läses in
här, kommer bara bricknumret att kopieras in till tävlingen. Inget annat fält kommer att överföras, så du måste mata
in deltagarens riktiga namn. Dessutom kommer Hyrda-flaggan markeras i tävlingen. De brickor som ska användas
som hyrbrickor måste alltså i detta fall läggas till i arkivet.
Funktionerna för hantering av stämplingsenheter finns på menyn Stämplingssystem och Verktygsfältet för
stämplingssystem. Se Handhavande av stämplingssystemenheter-referensen för fler detaljer.

Läsning av deltagarens detaljer från brickan
Se Anpassa inställningarna-stycket ovan.

Nästa deltagare utan bricka
Denna funktion hittas under Redigera-menyn eller så kan du använda verktygsfältets knapp
eller
funktionstangenten F12. Nästa deltagare utan bricka markeras. Du kan använda denna funktion tillsammans med
inläsning av bricknummer från en bricka. Detta kan vara nyttigt då du vill tilldela hyrbrickor före tävlingen.
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Sätt tillbaka deltagare till en vakantplats
Denna funktion kan hittas under menyalternativet Redigera eller så kan du använda knappen i verktygsfältet
.
Du kanske behöver den här funktionen om du vill flytta en deltagare till en annan klass efter lottningen av startlistan.
Om du har en lottad startlista som följer de väldefinierade tävlingsreglerna, då inte är det möjligt att bara ändra
klassen. Deltagaren måste i stället sättas in till en ledig vakantplats i målklassen medan hans ursprungliga
startposition i den felaktiga klassen måste återställas till en vakant plats. Denna funktion utför det andra steget med
en enda musklick.

Slå ihop klasser
Denna funktion hittas på Tillägg-menyn eller så kan du använda verktygsfältets knapp
. Du kan flytta alla
deltagare i en klass till en annan klass. Detta kan bli nödvändigt om en klass kräver ett minsta antal deltagare, t ex
vid ett mästerskap.

Skicka epost
Visa en anmälningar- eller startavgiftrapport per klubb. I rapportens meny hittar du Skicka epost-knappen
.
Klicka på den för att skicka en anmälningslista med klubbens anmälningar till varje klubb som en bekräftelse. Detta
kräver att e-postadresser matas in tillsammans med klubbadressen. För fler detaljer, se Skicka epost-referensen.

Rapporter
Det finns många tillgängliga rapporter till anmälningsfönstret. Titlarna bör vara självförklarande.
Det är en specialfunktion som måste nämnas här. I startavgiftsrapporten, ser du ytterligare en menyknapp
. Skriv tomma kvitton som kan användas på tävlingsdagen för direktanmälningar.
Det finns några specialval i rapporterna som måste förklaras här. Endast de som är viktiga för anmälningar och
startavgifter listas nedan. För klass- och klubbrapporter, se Klasser- resp. Klubbar-referenserna.
Tidsformat

Tiderna i rapporten visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen i rapporten visas enligt denna inställning.

Deltagare sorterade efter

Detta är tillgängligt för klubb- och klassrapporter. Inom en klass/klubb kommer
deltagarna att sorteras efter det valda fältet.

Endast hyrbrickor

Detta begränsas anmälningsrapporten till deltagare utan bricka eller med hyrda
brickor.

Snabbval: Typ 1 eller Typ 2

Detta är tillgängligt för klassrapporter. Du kan använda detta för att välja alla klasser
med den önskade klasstypen genom att markera dem. För mer information om
klasstyper se Klasser-referensen.

Snabbval: Bara adresser

Detta är tillgängligt för per deltagare. Du kan använda detta för att välja alla deltagare
som har en angiven adress med ett enda mus klick. Notera att du har möjligheten att
sortera urvalstabellen (och därmed också rapportutskriften) efter postnummer och ort.

Etikettlayouter Anmälningar per...-rapporterna använder samma uppsättning av etikettlayouter. Detta betyder t ex,
om du vill modifiera layouten i anmälningar per klass-rapporten, så används detta i andra anmälningsrapporter.
För generell information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Anmärkning
Om du arbetar med en flerdagarstävling, kommer du att se valet
överst i
rapportmenyn. Alla etapper visar rapporterna med relevant information för alla etapper (t ex starttider) medan Endast
denna etapp visar samma rapport för denna etapp på samma sätt som en endagstävling.

Exporter
CSV export
De flesta rapporter kan exporteras i CSV-format. Datastrukturen ges av rubrikraden i utdatafilen (formatrubrik). Denna
fil har samma struktur som indatafilen som krävs av importer till tävlingen. På detta sätt är det möjligt att exportera
och återimportera tävlingen så ofta som krävs. Notera att det är olika format för att exportera endagsrapporter (även
från flerdagarstävlingar) och flerdagarstävlingar med alla etapper.
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Anmärkning: CSV filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!

XML export
Du kan exportera anmälningsrapporter till IOF standard, dokument typ EntryList. Du kan välja mellan XML-V2 och
V3. Om möjligt, är det nyare formatet att föredra. XML-V2 export är endast möjligt med rapporten sorterade efter
klubbar eftersom IOF dokumenttyp kräver sådan ordning. XML-V3 är tillgänglig för alla sorteringsordningar. Notera att
det är samma format för både flerdagars- och endagstävlingar.
Detta är samma format som för importera anmälningar XML.
För fler detaljer, se Dialog för export-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar med en flerdagarstävling, så ser du etappväljaren. Se etappväljare-referensen för mer information.
Förutom starttiderna, finns det fler fält som kan anges separat för varje etapp, t ex nc, block, bricka etc.
OE2010 stödjer anmälningar för enskilda etapper. Avmarkera etapperna som deltagaren inte anmäler sig till
(kolumner A 1 = Anmälan etapp 1 , A 2 = Anmälan etapp 2, etc.). Han kommer inte att lottas för denna etapp och
kan special beräknas i startavgiftsberäkningar. Om du har markerat valet Direktanmälan, kommer deltagaren bara
markeras för nuvarande etapp.
För en ny inmatning, kommer bricknumret från den första giltiga etappen (bestäms av Anmälningar/etapp) att
kopieras till de återstående etapperna. Reporter visar bricknummer för nuvarande etapp.
Speciell funktion Kopiera bricknummer
Ibland matar du inte in bricknummer i förväg, utan anger dem vid målgång efter första etappen. Det innebär att de inte
kopieras till följande etapper automatiskt. En deltagare kan också komma till första etappen med annat bricknummer
än föranmält och kommer att använda det under följande etapper.
Denna funktion kopierar alla deltagares bricknummer från aktuell etapp (satt i fönstret) till följande etapper, men bara
om inget bricknummer är angivet och deltagarens etappstart är markerad. Du kan välja om föranmält (annat)
bricknummer ska skrivas över eller inte.

Se även
Hantera anmälningar - Kom igång
Direktanmälningar
Importera anmälningar
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5.4.2 Direktanmälningar
Även om det finns ett liknande Direktanmälningsläge i det vanliga anmälningsfönstret, är det här ett extra tillgängligt
fönster för samma uppgift. Detta fönster ger den lättaste och säkraste användningen på tävlingsdagen.

Detta fönster fungerar nästan på samma sätt som det vanliga anmälningsfönstret och layouten är ganska lika. Om du
är nybörjare med anmälningsfönstret, så läs först Anmälningar-referensen mycket noggrant innan du fortsätter.
Stycket nedan förklarar bara skillnaderna.
Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, så titta i datatabell-referensen.

Specialfunktioner – skillnader mot vanliga anmälningar
Jämfört med det vanliga anmälningsfönstret, har direktanmälningsfönstret en begränsad layout och användningen har
optimerats för behoven vid direktanmälningar. Du har även en bättre överblick eftersom tabellen bara visar de senaste
anmälningarna.
Endast deltagartabell
Endast de senaste
anmälningarna

Inmatningsläge förvalt

Endast sortering efter
inmatningsordning
Endast nödvändiga
funktioner
Ändra startavgifter
individuellt
Skyddade val

Endast tabellen över deltagare visas. Det finns inga tabeller där du kan ändra klasser
eller klubbar.
Tabellen visar endast de senaste anmälningarna, fr. o m när du öppnade fönstret. Så
det är tomt från början.
Anmärkning: Om du arbetar med flera klienter i nätverket kommer tabellen även att
visa de senaste anmälningarna från de andra klienterna varje gång tabellen uppdateras
(normalt efter att en anmälning sparats).
Fönstret öppnas i inmatningsläge. Mata bara in anmälningarna efter varandra. Men om
du vill ändra eller ta bort en tidigare anmälan, kan du gå ur inmatningsläget och redigera
i tabellen som vanligt. För att hindra att du skriver över en befintlig anmälan av misstag,
måste du bekräfta redigeringen.
För bättre överblick är tabellen sorterad efter inmatningsordning och du kan inte ändra
detta.
Funktioner i det vanliga anmälningsfönstret som inte behövs här, t ex rapporter eller
gruppering, är inte tillgängliga.
Inledningsvis är startavgiften inställd till startavgift 1 eller 2 enligt valet i
inställningspanelen. Du kan därefter byta till den andra startavgiften för en anmälan
genom att klicka på Använd startavgift 2-rutan. Detta fungerar bara i inmatningsläget.
För att skydda mot felaktiga ändringar är några val är inte möjliga utan förinställda till
korrekt värde. Dessa är Läge: Direk tanmälan, Snabb-läge, Klasser från ark ivet och
Använd ark ivets k lubbnummer.
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Anmärkning:
Om du infogar direktanmälningar samtidigt i ett nätverk, kommer att OE2010 justera startnumret automatiskt om det
förinställda startnumret redan har tilldelats av en annan deltagare.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar med en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
Dessa direktanmälningar knyts endast till nuvarande etapp. Detta betyder att bricknumret, starttiden och banan bara
anges för denna etapp och att anmälan per etapp-flaggan bara sätts för denna etapp.

Se även
Hantera anmälningar - Kom igång
Redigera anmälningar

5.4.3 Klasser
Anmälningsfönstret har tre tabeller där du kan redigera anmälningar (deltagare), klubbar och klasser. Se ovanför
datatabellen.

Detta ämne hanterar endast Klasser-tabellen i anmälningsfönstret. För mer information om klubbar och deltagare, se
Klubbar- respektive Deltagare-referenserna.
Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, titta i datatabell-referensen.

Ladda en klassmall från arkivet
Om du använder arkivet, har du kanske redan en väldefinierad klasstabellmall (från ditt förbund) för till tävling. Kopiera
då denna klasstabell från arkivet till tävlingen och använd denna som din utgångspunkt. För fler detaljer se Kopiera
klasser in till tävlingen-referensen.

Redigera klasser
Innan du matar in deltagare måste du definiera klasserna. Klicka på Klasser-fliken
Mata bara in klasserna som de står i din inbjudan.

för att visa klasstabellen.
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Vid arbete med klasser, observera följande för kolumnerna:
Nr

Kort, Lång

Startavgift

Startavgift 2

Kön, Ålder från,
Ålder till
Typ 1, Typ 2

Tidtagning

Max. deltagare

Klassnumret identifierar klassen unikt. Vid inmatningsläge kommer detta fält att för ifyllas med
nästa lediga nummer. Men för att få större flexibilitet för senare ändringar, kan du ange
klassnummer med 10-steg. Titta i demotävlingarna för att få en känsla om lämpliga korta och
långa klassnamn samt klassnummer.
Ett klassnummer måste vara unikt. Rapporter (t.ex. start- och resultatlistor) kan sorteras efter
klassnummer utöver klassnamnet. Därför kan du styra klassordningen genom att ange lämpliga
klassnummer.
Kortnamnet måste vara unikt och bör vara så kort som möjligt för att snabba upp inmatning av
anmälningar. Det är snabbt att skriva två eller tre tecken utan mellanslag och detta snabbar även
upp valet i den automatiska väljarboxen. Långnamnet kan vara mer beskrivande, längre och
innehålla mellanslag. Både korta och långa namn kan användas i rapporter. Välj det du föredrar. I
bland används kortnamn på rapporter av utrymmesskäl. Använd versaler för kortnamnen, så att det
ser bra ut i rapporterna.
Startavgiften används som förval vid nya anmälningar till klassen. Ändringar av detta värde påverkar
bara kommande anmälningar. Var därför säker på att startavgifterna är korrekta innan den första
anmälningen!
Valutasymbol
OE2010 använder valutasymbol enligt dina Windows-inställningar. För att ändra den, gå till
Kontrollpanelen – Nationella inställningar. Där kan du även definiera formatet för valutabelopp, t ex
om tecken skall visas före eller efter värdet.
För speciella syften, kan du ange en andra startavgift. Du kan anpassa beskrivningen för detta fält
med extra fältnamn. Se även Anmälningar-referensen och Direktanmälnings-referensen för hur du
kan använda detta värde.
Mata in värden för Kön, Ålder från och/eller Ålder till om du vill beräkna lämplig klass för en
deltagare som matas in från arkivet. Det är tillräckligt att bara ha Ålder till för ungdomsklasser och
Ålder från för seniorklasser. Se Anmälningar-referensen för fler detaljer.
Du kan tilldela en klass till två olika klasstyper. Klasstyperna ger dig ytterligare val för startlista
och resultatrapporterna.
För att modifiera en klasstyp, klicka på dropplistknappen i kolumnen
och välj en. Du kan även
använda tangentbordet. Börja med första bokstaven i klasstypen, så kommer klasstyp listan att
visa sig. Prova lite för att se vad som händer för att få en känsla. Du kan även flytta med
piltangenterna i listan och slutligen välja klasstypen med Enter.
Du kan definiera dina egna anpassade klasstyper i Extra fältnamn-dialogen.
Denna kolumn är markerad som standard vilket betyder att klassen kommer att ha resultat med
tider och placeringar. Om du tar bort markeringen så blir det bara en kommentar om deltagaren
genomförde sin bana korrekt.
Not: I OE2010 versioner innan 2012-01-01 var det på detta sätt som den speciella klasstypen 1
som kallades Inskolning fungerade. Nu är denna funktion oberoende av klasstypen enligt de
begrepp som den nya IOF XML V3 standarden som infördes 2012.
Ibland har du en begränsning i antalet deltagare för vissa klasser. Du kan använda detta för
direktanmälningar. Antalet som anges här kan vara antalet kartor som har förberetts för en
direktanmälningsklass. Så du kan kontrollera detta vid anmälan och kanske styra deltagaren till
en annan klass om inga fler kartor är tillgängliga.
Du kan även använda detta för elitklasser. Du kan använda detta värde för att flytta deltagare utöver
maxantalet till vanlig klass. Se även Gallra elitanmälningar-referensen.
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Du kan definiera en text som kan visas på start- och resultat-listorna som en speciell text för
klassen.

Anmärkning: Om du använder Emit stämplingssystem, kontrollera startstämplingsinställningarna för alla nya
klasser! Se Emit-inställningar-referensen för fler detaljer.

Exporter
CSV export
De flesta rapporter kan exporteras i CSV-format. Datastrukturen ges av rubrikraden i utdatafilen (formatrubrik). Denna
fil har samma struktur som indatafilen som krävs av importera klasser till tävlingen. På detta sätt är det möjligt att
exportera och återimportera klasser så ofta som krävs. Notera att det är olika format för att exportera
endagsrapporter (även från flerdagarstävlingar) och flerdagarstävlingar med alla etapper.
Anmärkning: CSV filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
För fler detaljer, se dialog för export-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Etappväljaren har ingen betydelse vid redigering av klasser och inte heller för klassrapporten.
Antalet max. deltagare kan anges för varje etapp.
Det finns även ytterligare en kolumn Startavgift/etapp. Denna kan användas för deltagare som inte anmäls för alla
etapper. Se redigera anmälningar-referensen för fler detaljer.

Se även
Hantera anmälningar - Kom igång
Kopiera klasser in till tävlingen

5.4.4 Klubbar
Anmälningsfönstret har tre tabeller där du kan redigera anmälningar (deltagare), klubbar och klasser. Se ovanför
datatabellen.

Detta ämne hanterar endast Kubbar-tabellen i anmälningsfönstret. För mer information om klasser och deltagare, se
Klasser- respektive Deltagare-referenserna.
Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, titta i datatabell-referensen.

Redigera klubbar
Normalt matar du in en ny klubb tillsammans med den första anmälningen (deltagaren) för denna klubb. Se redigera
anmälningar-referensen för fler detaljer. Klubbtabellen är huvudsakligen utformad för att göra ändringar och för att
hantera betalningar av startavgifter. Klicka på klubbar-fliken

för att visa klubbtabellen.
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Vid arbete med klubbar, observera följande råd för kolumnerna.
Nr

Ort, Namn

Hemort, Distrikt
Land
Adresser

Num1, Num2, Text1,
Text2
Betalt
Betalt-individuellt
Extra avgifter 1-5

Klubbnumret identifierar klubben unikt. I inmatningsläget kommer detta fält att för ifyllas med
nästa lediga nummer. Ett klubbnummer måste vara unikt. Rapporter (t.ex. start- och
resultatlistor) kan sorteras efter klubbnummer utöver klubbnamnet. Därför kan du styra
klubbordningen genom att ange lämpliga klubbnummer.
Om du använder arkivet, rekommenderas det att kopiera klubben från arkivet. Då behöver du
inte bry dig om klubbnumret. Se redigera anmälningar-referensen för fler detaljer.
Redigering av en klubb är uppdelat i de två fälten så att en rimlig alfabetisk sorteringsordning
efter ort som är en del av hela klubben namn. I rapporterna, kommer det fullständiga
klubbnamnet att bestå av klubbens namn och orten.
Exempel: I många länder skrivs klubbar som TuS Mitterteich, TV Coburg-Neuses, TOLF
Berlin etc. Dessa klubbar ska anges med TuS som klubbnamn och Mitterteich som ort och
så vidare. Se (de tyska) demotävlingarna. Det finns också andra klubbar i vilkas namn orten
naturligt är i början, såsom Ronneby OK. Dessa klubbar skall matas in helt i orten och
namnet bör lämnas tomt. I vissa länder är det vanligt att de inte använder hela ortens namn,
utan endast förkortningen, såsom USOC, DAVEY, AIRE, GRAMP etc. Förkortningarna
måste i detta fall anges i ort-fältet.
Anmärkning: I Eventor används bara ett fält. I svenskt arkiv ska bara fältet ort användas.
Hemort är nytt fält i V11, så det måste fyllas i på lämpligt sätt vid nya arkivimporter. Distrikt
följer med vid import av arkiv från Eventor.
Den nationsförkortningen skall bara mats in för utländska klubbar.
Du kan mata in upp till tre adresser per klubb. Du kan inte redigera adresserna direkt i
tabellen. Du måste klicka på redigeringsknappen
för att visa adressdialogen. För fler
detaljer se Adressdialog-referensen.
Du kan definiera din egen beskrivning för dessa kolumner med extra fältnamn.
Det finns ytterligare fyra fält tillgängliga för numeriskt eller textdata. Du kan definiera din egen
beskrivning för dessa kolumner med extra fältnamn.
Detta är det fält där du kan hantera startavgifter som klubben har betalat in i förskott. För fler
detaljer om startavgifter, se nästa stycke.
Detta fält, som bara kan läsas, visar beloppet som har betalats av de deltagare som har den
individuella Betalt-flaggan. Se även redigera anmälningar-referensen.
Du kan mata in upp till 5 olika avgifter eller tillgodohavanden som skall adderas till klubbens
belopp för startavgifter. Fundera över extra avgifter för sena anmälningar, logi, frukost och
parkering. Definiera namnen för dessa fält med Startavgifter inställningar.

Startavgifter
Du kan administrera startavgifterna som betalats in i förväg genom att mata in dessa belopp i Betalt-kolumnen för
klubbarna. Om du vill göra detta individuellt för varje deltagare, så måste du använda Betalt-flaggan som finns i
anmälningarna.
Om du har både direkt- och efteranmälningar och beräknar startavgifterna per klubb, kan det bli en blandning av båda
metoderna. I kolumnen Betalt-individuellt, kan du se beloppet som beräknats från de individuella betalningarna.
Det totala beloppet som betalats av klubben ges av summan av de båda Betalt-kolumnerna. Så följande procedur
rekommenderas (bara om du beräknar per klubb!). För ordinarie anmälningar, ange inte den individuella flaggan i
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anmälningar, utan bara beloppet som har betalats av klubben i förskott. För efteranmälningar och direktanmälningar,
använd den individuella flaggan, men ändra inte klubbens betalt-belopp (där dessa deltagare normalt inte ingår).
Du kan också administrera några extra avgifter tillsammans med klubbarna (se stycket ovan). En extra avgift som
inte nämns uttryckligen här är hyrbricks-avgiften. Du kan definiera denna avgift i Startavgifter inställningar. Markera
flaggan Hyrd på en deltagare för att markera att klubben ska betala hans hyresavgift.
Med startavgiftsrapporterna, beräknas alla kvarstående och betalda avgifter.
I Sverige bruk ar vi fak turera startavgifterna efter tävlingen. Det sker i programmet SOFTEco. Redan betalda avgifter
redovisas och räknas bort.

Valuta symbol
OE2010 använder valutasymbol enligt dina Windows-inställningar. För att ändra den, gå till Kontrollpanelen –
Nationella inställningar. Där kan du även definiera formatet för valutabelopp, t ex om tecken skall visas före eller efter
värdet.

Rapporter
Det finns flera tillgängliga rapporter i anmälningsfönstret. Titlarna är självförklarande.
Det finns några speciella val i rapporterna vilka förklaras här. Bara de som är viktiga för klubbrapporterna listas nedan.
För anmälningar- och startavgiftsrapporter, se Anmälningar- resp. Klasser-referenserna.
Namn

Namnen visas i rapporten enligt denna inställning.

Visa adresser

Du kan välja vilka adresser (1-3) som skall ingå i rapporten.

Snabbval: adress

I adresser för klubbar-rapporten, kan du definiera vilka adresser som skall väljas (1-3).

För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Exporter
CSV export
De flesta rapporter kan exporteras i CSV-format. Datastrukturen ges av rubrikraden i utdatafilen (formatrubrik). Denna
fil har samma struktur som indatafilen som krävs av importera klubbar in till tävlingen. På detta sätt är det möjligt att
exportera och återimportera klubbar så ofta som krävs.
Anmärkning: CSV filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!

XML export
Du kan exportera klubbrapporter till IOF standard, dokument typ ClubList. Detta är samma format som för importera
klubbar till tävlingen och importera klubbar till arkivet.
För fler detaljer, se Dialog för exporter-referensen.

Klubbdialogen
Klubbdialogen öppnas då du matar en ny klubb manuellt tillsammans med en ny deltagare. Se även redigera
anmälningar-referensen.
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Mata in fältet enligt beskrivningarna ovan. Observera att du bara kan mata in den första klubbadressen i denna dialog.
Om du vill mata in ytterligare adresser, måste du göra det senare i klubbtabellen.

Se även
Hantera anmälningar - Kom igång

5.4.5 Alternativa klasser
I arkivpanelen, klicka på Bekräfta alternativa klasser-knappen
. Detta fyller Alternativa klasser-tabellen med
klasser från arkivet. Sedan kan du leta efter arkivklasser som inte är med i tävlingen och ange en tävlingsklass för
dem.

Naturligtvis kan du använda denna tabell även om du har helt andra klasser i tävlingen! De arkivklasser som används
i tävlingen kan lämnas oifyllda i denna tabell.
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5.4.6 Startavgifter inställningar
Denna dialog öppnas med Startavgiftsinställningar-knappen

i Anmälningar-fönstret.

Du kan definiera beskrivningarna och avgifterna för upp till 5 extra avgifter tillsammans med avgiften för hyrbrickor.
I klubbtabellen, kan du mata in antalet som en klubb har beställt av vardera av dessa specialsaker. De kommer att
beräknas i startavgiftsrapporterna.

Se även
Redigera anmälningar
Klasser
Klubbar

5.4.7 Adressdialog
Du kan inte redigera adressen direkt i klubb- eller deltagartabellen. Du måste klicka på redigeringsknappen
visa adressdialogen.

för att

Alla fält bör vara självförklarande.
Du kan definiera din egen beskrivning för det valfria fältet 2:a raden med extra fältnamn.
Använd knappen Radera för att ta bort adressen fullständigt.

5.4.8 Importera klasser
Använd denna funktion som ett alternativ till EventorManager för att importera klasser.
Du kan importera klasser till tävlingen, med användning av rätt CSV-filformat eller IOF XML-format. Detta är samma
importfunktion som Importera klasser in till tävlingen som kan startas från Tillägg-menyn.
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Klasser

Välj rätt arbetsläge för importen. Eftersom Rensa och sk apa igen kommer att ta bort
alla speciella klassinställningar som startlistans definitioner, var försiktig när du
använder det!

Identifiera klasserna genom

Definiera med vilket fält befintliga klasser skall identifieras. Uppenbarligen skall Klass
nr. föredras.

Filformat

Välj XML eller CSV.

CSV

Datastrukturen anges med en speciell rubrikrad i filens början. Den första kolumnen
är alltid tom, och har som rubrik en unik identifikation av exportfilen. För att få ett
exempel med korrekt CSV-filformat, exportera bara en klass-rapport. Försäkra att
den första tomma kolumnen, som identifierar att filen är av korrekt för denna import,
bevaras vid redigering eller om du skapar en ny fil.

XML

Denna import kräver IOF XML-formatet, dokument typ ClassList. För mer information
om IOF XML-formaten, titta på IOF:s hemsida.

Avgränsare,
Textavgränsningstecken

Normalt kan du lämna standardinställningarnas Semik olon och " här. Om
programmet som skapade denna importfil använder andra avgränsare, så ställa in
dem därefter.

Fil
Här väljer du importfil. Se Filväljarreferensen för mer information.
Anmärkning: Om du använder Emit stämplingssystem, kontrollera startstämplingsinställningarna för alla nya
klasser! Se referensen Emit-inställningar för mer information.
Importen kommer att skapa en omfattande rapport som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
CSV-filformaten har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina tävlingsdata.
XML-formatet kan ha sk apat nya k lasstyper (klasstyp 1). Om så är fallet, kommer du få en påminnelse längst
ned i loggen. Eftersom namnen på klasstyper är termer som ingår i översättningen av OE2010, så kontrollera
namnen i Extra fältnamn om detta är vad du förväntade dig och avsluta denna dialogruta med OK för att få de nya
översättningarna i funktion.

Se även
Importera anmälningar
Kopiera klasser in till tävlingen
Importera klasser in till tävlingen
Dialog för export
Klasser
Redigera anmälningar
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5.4.9 Importera anmälningar
Använd denna funktion som ett alternativ till EventorManager för att importera anmälningar från Eventor. Jämfört
med att import av hela tävlingen, erbjuder denna funktion några speciella åtgärder som krävs för hantering av
anmälningar. Arkivet kan användas på samma sätt som med den manuella anmälningsfunktionen. Import och den
manuella funktionen kan användas samtidigt utan några begränsningar.
Om du har exporterat tävlingen för specialutvärderingar och nu vill återimportera den, så använd tävlingsimporten som
är specialutformad för detta syfte.

Deltagare

Välj rätt arbetssätt för importen. Lägg till och uppdatera är att föredra. Med valet Lägg
endast till nya, kan du använda en importfil som innehåller alla anmälningar, men bara
importera de nya anmälningarna. I anmälningsfiler från Eventor finns inga dubletter.
Använd Lägg till alla om importfilen säkert endast innehåller nya anmälningar och när det
inte finns något fält med genom vilket befintliga deltagare kan identifieras.
Även om OE2010 har några inbyggda kontrollfunktioner, är det ditt ansvar att säkra att
inga anmälningar importeras flera gånger. Om du inte har några externa
kontrollmöjligheter, så bör du se till att ha ett unikt nr eller text som databas-ID. Då har
både OE2010 och den externa applikationen ett gemensamt identifieringsfält. Den allra
bästa lösningen är att den externa applikationen använder samma arkiv som används i
OE2010.
Identifiera deltagare via
Definiera efter vilket fält som befintliga deltagare skall identifieras.
Det rekommenderas att identifiera befintliga deltagare med anmälnings-Id eller databasNr. En av dem måste finnas med i importfilen. Not: Anmälnings-Id är bara tillgängligt via
XML-filer!
Kontroll av deltagare mot arkivet fungerar inte här. OE2010 måste anta att de externa
anmälningarna är felfria. Om du arbetar med arkivet, måste det också vara tillgängligt
externt.
Om det inte finns någon startavgift angiven i importfilen, kommer klassens startavgift att
användas. Se nedan hur klubbar och klasser beräknas.
Efteranmälan, Anmälningar Detta val är endast tillgängligt för importer med XML-format. Om importfilen innehåller
fr.o.m.
anmälningsdatum för deltagarna, så kommer endast de deltagare som har anmält sig
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från och med denna dag, att hanteras enligt de speciella efteranmälningsåtgärder som
du har markerat. Lämna detta fält blankt om du vill att alla anmälningar i filen skall
hanteras som efteranmälda.
Du har möjlighet att beräkna en starttid för en importerad deltagare. Denna funktion är
användbar för efteranmälningar utöver vakansplatserna. Du kan välja om starttiden skall
vara innan den första befintliga eller efter den sista befintliga starttiden för klassen.
Anmärkning: En absolut förutsättning för att detta skall fungera är att du har definierat
en giltig startorganisation för denna klass! Annars kommer inte den importerade
deltagaren få någon starttid. Detta visas i loggfönstret.
Normalt använder OE2010 klassens startavgift för varje ny deltagare.
Om du har högre startavgift för efteranmälningar, kan du använda denna inställning. Ange
i listboxen om pålägget skalla vara i procent av ordinarie startavgifter eller ett absolut
pålägg. Ange värdet i det vänstra fältet. Du kan även mata in negativa värden för att ge
rabatt till tidiga anmälningar t ex.
Definiera hur klubbar skall hanteras. Behåll nuvarande är att föredra. Med denna
inställning kommer alltid nya klubbar att läggas till. De identifieras med klubbnumret och
klubbnamnet. Möjliga namnkonflikter undviks genom att skapa passande namn. Detta
kommer att visas i rapporten från importen.
Enbart klubbnumret är tillräckligt för att identifiera klubben om den kopieras från arkivet
eller om den redan är definierad i tävlingen.
Om du har markerat Lägg till från ark ivet, så kommer nya klubbar att letas upp i arkivet
och kopieras till tävlingen med alla tillgängliga adresser. Ett givet klubbnummer ignoreras
om du har valt Kopiera ark ivets k lubbnummer. Om du inte använder arkivet, så kommer
klubben att skapas med det givna klubbnumret.
Om importfilen inte innehåller klubbnummer, så kommer klubben att sökas i arkivet efter
namn och ort, och hanteras på samma sätt som beskrivits ovan. I detta fall kommer nya
klubbar antingen skapas med klubbnumret från arkivet eller med nästa lediga nummer i
tävlingen. När arkivet används, kommer nya klubbar som inte hittas i arkivet, få
klubbnummer över 90000.
Se även Använda arkivet-stycket i redigera anmälningar-referensen.
Klasserna ändras inte med denna import. I importfilen kan du använda klassnumret eller
klassens korta namn. Om klassen är okänd kommer inte deltagaren att importeras.
Klasserna i tävlingen i OE2010 måste ha samma nummer och namn som i Eventor.
Välj XML eller CSV.
Datastrukturen anges med en speciell rubrikrad i filens början. Den första kolumnen är
alltid tom, och har som rubrik en unik identifikation av exportfilen. För att få ett exempel
med korrekt CSV-filformat, exportera bara en anmälnings- eller startlist-rapport. För en
flerdagarstävling, försäkra att du exporterar en rapport med alla etapper. Observera att
dessa exportfiler innehåller fler fält än vad som behövs för importen av anmälningar, t ex
starttider mm. I importfilen skall dessa fält lämnas tomma, men måste finnas med enligt
rubrikraden. Försäkra att den första tomma kolumnen, som identifierar att filen är av
korrekt för denna import, bevaras vid redigering eller om du skapar en ny fil.
Denna import kräver IOF XML-formatet, dokument typ EntryList. För mer information om
IOF XML-formaten, titta på IOF:s hemsida.
Normalt kan du låta de förvalda Semik olon och " vara kvar. Om applikationen som
skapade importfilen använder andra avgränsare, så välj de som gäller.
Detta val är endast tillgängligt om du arbetar med en flerdagarstävling. Det finns två olika
filformat för flerdagars och endagars. Till exempel, med flerdagarsformatet kan du
importera flaggorna för anmälan per etapp.
Välj importfilen här. Se Filväljare-referensen för fler detaljer.

Importen skapar en utförlig rapport som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om din importfil innehåller fel, så kan detta skada dina tävlingsdata.
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Undvik att importera en klubb med nummer 0! Befintliga löptider bevaras vid Uppdatera-läget. Men det är tydligt
att en import av befintliga löpare under eller efter en tävling inte är det syfte som denna funktion är gjord för.

Se även
Importera (specialformat)
Importera klasser in till tävlingen
Importera klubbar in till tävlingen
Dialog för export
Redigera anmälningar

5.4.10 Importera (specialformat)
I vissa länder används specialformat för import.
För närvarande stöds endast specialformatet för Finland.
I princip fungerar specialimporter på samma sätt som normala anmälningsimporter. Det kan finnas vissa val som är
låsta. Läs mer om allmänna förutsättningar för import i Importera anmälningar-referensen.

Finland (Pirilä)

Deltagare

Identifiera deltagare via

Välj rätt arbetssätt för importen. Lägg till och uppdatera är att föredra. Med valet Lägg
endast till nya, kan du använda en importfil som innehåller alla anmälningar, men bara
importera de nya anmälningarna. Använd Lägg till alla om importfilen säkert endast
innehåller nya anmälningar och när det inte finns något fält med genom vilket befintliga
deltagare kan identifieras.
Även om OE2010 har några inbyggda kontrollfunktioner, är det ditt ansvar att säkra att
inga anmälningar importeras flera gånger. Om du inte har några externa
kontrollmöjligheter, så bör du se till att ha ett unikt nr eller text som databas-ID. Då har
både OE2010 och den externa applikationen ett gemensamt identifieringsfält. Den allra
bästa lösningen är att den externa applikationen använder samma arkiv som används i
OE2010.
Definiera efter vilket fält som befintliga deltagare skall identifieras.
Det rekommenderas att identifiera befintliga deltagare med databas-Nr. Detta måste
finnas med i importfilen. Kontroll av deltagare mot arkivet fungerar inte här. OE2010
måste anta att de externa anmälningarna är felfria. Om du arbetar med arkivet, måste
det också vara tillgängligt externt.
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Om det inte finns någon startavgift angiven i importfilen, kommer klassens startavgift att
användas. Se nedan hur klubbar och klasser beräknas.
Definiera hur klubbar skall hanteras. Behåll nuvarande är att föredra. Med denna
inställning kommer alltid nya klubbar att läggas till. De identifieras med det korta
klubbnamnet. Observera: Importfilen innehåller alltid det unika k orta k lubbnamnet för
identifiering. I tävlings- och arkivdata sparas det korta klubbnamnet i Text1-fältet.
Lägg till från ark ivet och Kopiera ark ivets k lubbnummer är låsta val här. Klubben
kommer antingen att hittas i tävlingen eller läggas till från arkivet, med alla detaljer
därifrån. Om det korta klubbnamnet inte hittas vare sig i tävlingen eller i arkivet, kommer
en ny klubb att läggas till. Den nya klubben får klubbnummer över 90000 och ort (långt
namn) sätts till det samma som det korta namnet.
Se även Använda arkivet-stycket i redigera anmälningar-referensen.
Klasserna ändras inte med denna import. I importfilen kan du använda klassnumret eller
klassens korta namn. Om klassen är okänd kommer inte deltagaren att importeras.
Försäkra att klasstabellen i din externa applikation stämmer exakt med klasstabellen i
OE2010!
Låst Pirilä-format.
Välj importfilen här. Se Filväljare-referensen för fler detaljer.

Importen skapar en utförlig rapport som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
Om din importfil innehåller fel, så kan detta skada dina tävlingsdata.
Befintliga löptider bevaras vid Uppdatera-läget. Men det är tydligt att en import av befintliga löpare under eller efter
en tävling inte är det syfte som denna funktion är gjord för.

Se även
Importera anmälningar
Importera klasser in till tävlingen
Importera klubbar in till tävlingen
Dialog för export
Redigera anmälningar

5.4.11 Importera rankinglista
I vissa länder (än så länge känner jag bara till Sverige och Finland), är elitklasserna begränsade till ett maximalt antal
deltagare. Alla som är kvalificerade, kan först anmäla sig till Elit. Efter anmälningstidens slut, kan arrangören
uppdatera rankingpoängen genom en speciell importfil och sedan använda Gallra elitanmälningar-funktionen för att
välja de bäst rankade till Elit och flytta övriga till en A- eller E2-klass.
Alternativt kan du importera IOF-ranking med CSV-fil som finns på IOF:s hemsida. Den importerade rankingen kan
användas för sortering av startlistan vid WRE.

Filformat
XML

Välj XML eller CSV.
Denna import kräver IOF XML-formatet, dokument typ Rank List. För mer information om
IOF XML-formaten, se på IOF:s hemsida.
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Denna import kräver IOF:s rankingfil som finns för nedladdning från IOF.
Välj importfilen här. Se Filväljare-referensen för fler detaljer.

Identifieringen av deltagarna fungerar olika för de båda importerna.
Med XML, måste deltagarna identifieras med databas-Nr, eftersom det förväntas att rankinglistan har exporterats
från samma databas som arkivet baseras på. Rankingfilen innehåller både rankingplacering och rankingpoäng för
varje deltagare.
Med CSV IOF ranking, måste deltagarna identifieras med IOF Id. IOF Id måste vara levererade med anmälningarna
och de kan ha importerats från ett anmälningssystem eller matats in manuellt. För att undvika fel med felaktiga IOF
Id, kontrolleras namnet i IOF-filen mot namnet i tävlingsdata. Denna kontroll tillåter olika stavning av specialtecken
som ä, ö, ü, eller á, è etc. Dessa är vanligtvis inte korrekta i IOF:s CSV-fil. Läs importprotok ollet och bestäm vad
som sk a göras!
Rankingfilen innehåller både rankingplacering och rankingpoäng för varje deltagare.

Se även
Gallra elitanmälningar

5.4.12 Gallra elitanmälningar
I vissa länder är elitklasserna begränsade till ett maximalt antal deltagare. Alla som är kvalificerade, kan först anmäla
sig till Elit. Efter anmälningstidens slut, kan arrangören uppdatera rankingpoängen genom en speciell importfil och
sedan använda denna funktion för att välja de bäst rankade till Elit och flytta övriga till en A- eller E2-klass.

För varje klass, kan du definiera max antal deltagare och reservklassen dit resterande anmälningar skall flyttas. Antal
-kolumnen visar klassens nuvarande läge; både hur många som finns i klassen och hur många som har flyttats till
reservklassen.
Anmärkning: Det har ingen betydelse varifrån rankingpoängen kommer. Du kan även mata in dem manuellt med
anmälningarna.

Anpassa inställningarna
Inställningar-panelen erbjuder ett förhandsval av klasserna. Välj den korrekta klasstypen för att reducera tabellen till
de relevanta klasserna. I exemplet finns det en klasstyp kallad Elit som väljer ut enbart elitklasserna. För mer
information om klasstyper se Klasser-referensen.
Men det är inga problem om du visar alla klasserna och endast arbetar med de relevanta.
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Speciella funktioner
Gallra elitanmälningar
Som standard är de relevanta klasserna (de som
har en reservklass kopplad) förvalda. Du kan ändra
detta val, t ex för att gallra enbart en enda klass.
Klicka på Start-knappen för att starta uppgiften.
Deltagarna kommer att visas i rapporten
tillsammans med deras klass.
Använd Rapport-knappen för att enkelt visa det
nuvarande läget för de valda klasserna, utan att
göra några ändringar i klasstilldelningarna.
I rapporten sorteras deltagarna i varje klass efter
rankingpoängen. Ange om detta skall vara fallande
eller stigande (i vissa länder är 0,00 den bäst
rankade). Löpare som inte stämmer (t ex de som
inte skulle vara i elitklassen) markeras med en
asterisk *.
Du kan upprepa gallringen så ofta som du behöver
för att få ett önskat resultat. Du kan behålla både
definitionstabellen och gallringsrapporten öppen,
modifiera i tabellen och upprepa gallringen för
denna klass.
Gallring i ordning over flera klasser
Det kan vara nödvändigt att gallra over flera klasser. T.ex. herrarnas anmälningar ska fördelas till H21E, H21A, H21B
och H21C. De sista anmälningarna i H21E flyttas till H21A, vilket flyttar de sämsta anmälda i H21A till H21B och så
vidare. Det kan till och med vara möjligt att en deltagare med mycket låg ranking hade anmält sig till H21E men han
flyttas ner till H21C.
Detta arbetssätt k räver extra försik tighet. Klasserna måste komma i rätt ordning. Så försök att hitta en lämplig
sorteringsordning som lägger dem efter varandra. Ofta ger klassnummer eller reservklass rätt sorteringsordning. Om
detta inte är möjligt måste gallringen göras individuellt från första till sista klass. Varje enskilt steg adderas till
protokollet, så det rekommenderas att det skrivs ut (på papper eller PDF) som referens.

Rapporter
Översiktsrapporten ger en komplett summering av definitionerna.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Se även
Importera rankinglista
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5.5 Banläggning
Banor-huvudmenyn erbjuder dig alla banläggningsfunktioner.

Dessa är Banor-fönstret, Importera banor, Knyt banor med klasser och Knyt banor med deltagare.
Med Banor - Banor, öppnar du banor-fönstret. Fönstret har två tabeller där du kan redigera Banorna och Kontrollerna
.

Se även
Banläggning - Kom igång

5.5.1 Banor
Banor-fönstret har två tabeller där du kan redigera banor och kontroller. Se längst upp i datatabellen.

Detta ämne tar endast upp Banor-tabellen i banor-fönstret. För mer information om kontroller se Kontroller-referensen
.
Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, titta i datatabell-referensen.

Redigera banor
Försäkra dig om att du visar banor-tabellen

.

När du arbetar med banor, observera följande tips för kolumnerna.
Nr

Bannumret identifierar banan unikt. I inmatningsläge kommer detta fält som standard att
fyllas med nästa tillgängliga nummer. Men för att ha större flexibilitet för senare tillägg,
kanske du föredrar att ange bannummer i steg om 10. Om du har importerat banorna,
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bestäms bannumren av importen. Se Importera banor-referensen för fler detaljer.
Ett bannummer måste vara unikt. Rapporter (t.ex. start- och resultatlistor) kan sorteras
efter bannummer utöver bannamnet. Därför kan du styra banordningen genom att ange
lämpliga bannummer.
Beskrivning
Beskrivningen måste vara unik.
Längd, Stigning, Upplopp Mata in dessa värden. Stigning är valfritt eftersom det ofta inte är så viktigt.
Start
Mata in en startpunktens kontrollkod, om du vill skriva ut startens kontrolldefinition.
OE2010 reserverar kod 1 till 9 för upp till 9 olika startpunkter.
Snitsel
Välj typ av upplopp from listboxen.
Kontroller
Denna kolumn visar det nuvarande antalet kontroller i banan tillsammans med en lista av
dem. För att redigera kontrollerna, klicka på redigeringsknappen
. För fler detaljer, se
nästa stycke.
Stämpelkontroll,
Dessa kolumner definierar typen av stämplingskontroll för denna bana. Som standard har
Delningskontroll
en bana normal stämplingskontroll och delningskontrollen behöver inte anges. OE2010
stödjer även en blandad stämplingskontroll. Se stycket nedan för fler detaljer.

Definiera kontrollerna
För att redigera kontrollerna, klicka på redigeringsknappen
visas.

i kontrollerkolumnen. Bandialogen kommer då att

Banan med sina nuvarande kontroller visas i den vänstra listboxen, medan alla
tillgängliga kontroller visas till höger. Försäkra dig om att alla kontroller är definierade i
kontroller-tabellen.
För att lägga till en kontroll till banan, dra den från Alla k ontroller in till banan. För att
ändra en kontrolls ordning, dra den upp eller ner. För att ta bort en kontroll från banan,
dra den tillbaka till Alla k ontroller.
Snitslade sträck or markeras med <> och de kan läggas in i banan på samma sätt
som vanliga kontroller.
Du kanske föredrar att använda tangentbordet:
Tab och Shift-Tab

Växla lista

Piltangenterna

Flytta i listan

Enter

Lägg till kontroll

Del

Ta bort kontroll

Du kan även skriva in kodnumren manuellt i inmatningsfältet. Tryck Enter för att lägga
in kodsiffran i banan.
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Blandad stämplingskontroll
OE2010 erbjuder funktionen att inte kontrollera ordningsföljden för stämplingarna för hela eller delar
av banan. Detta är användbart för vissa typer av masstarter eller resultattävlingar utan poängresultat.
Ställ in stämplingskontrolltypen till Blandad. Definiera en bana som är sammansatt av alla kontroller
vars ordningsföljd skall kontrolleras. Lägg till alla kontroller som kan stämplas i valfri ordning i slutet.
Som delningskontroll, mata in kodsiffran för den sista kontrollen på den fasta banan. Normalt är
detta den sista kontrollen före målet. Delningskontroll betyder att alla kontroller efter denna kan
stämplas i valfri ordning. Delningskontrollen kan användas mer än en gång i den bestämda delen av
banan. I så fall används den sista kontrollen med denna kodsiffra.

Exempel 1
1(51)-2(52)-3(53)- nu 61,62,63 i valfri ordning, sedan - 4(54)-5(55)- 64,65,66 valfria - 6(56) - 7(99)
Definiera banan: 51,52,53,54,55,56,99,61,62,63,64,65,66. Mata in 99 som delningskontroll.
Se skärmbilden till höger.
OE2010 kontrollerar endast om de fria kontrollerna har stämplats. Om du behöver kontrollera om t
ex 61-63 verkligen har stämplats mellan 53 och 54, så måste du göra detta manuellt med hjälp av
sträcktidsrapporten.

Exempel 2
Alla kontroller kan stämplas i valfri ordning.
Mata in alla kontroller i valfri ordning och lämna delningskontrollfältet tomt. (Men glöm inte att ändra
till Blandad stämplingskontroll.)

Speciella funktioner
Kopiera bana
Använd Kopiera banan
-knappen för att kopiera den valda banan till en ny som du kan redigera efteråt. Den här
funktionen kan även hittas som Duplicera under Redigera-menyn.

Rapporter
Det finns många olika rapporter tillgängliga i Banor-fönstret. Titlarna bör vara självförklarande.
Observera att antalsrapporterna liksom rapporten Banor/klasser per kontroll även tar hänsyn till Individuella banorflaggan.
Det finns två speciella rapporter. Du kan skriva ut Kontrollbeskrivningsblad för valda banor eller för alla (eller valda)
banor. Välj om du vill ha vanlig text eller IOF symboler.
Det finns några speciella val I rapporterna vilka måste förklaras här.
Layout: Lägg till klasser Denna är tillgänglig för Deltagare per bana-rapporten. Klasser visas i rapporten enligt
denna inställning.
Utskriftsläge: Hel sida

Denna är endast tillgänglig för IOF kontrolldefinitionsblad. Du kan välja om du vill ha en hel
sida av varje definition eller om du vill att de skrivs ut I en rad.

För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Exporter
CSV export
De flesta rapporter kan exporteras i CSV-format. Datastrukturen ges av rubrikraden i utdatafilen (formatrubrik). Denna
fil har samma struktur som indatafilen som krävs av banimporten (SportSoftware CSV format). Använd detta format
om du vill exportera banorna, göra några utvärderingar (kanske med Excel) och återimportera dem.
Anmärkning: CSV filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
För fler detaljer, se exporter-referensen.
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Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
All redigering gäller den valda etappen.

Se även
Banläggning - Kom igång
Kontroller
Importera banor
Knyta banor till klasser
Knyta banor till deltagare

5.5.2 Kontroller
Banor-fönstret har två tabeller där du kan redigera banor och kontroller. Se längst upp i tabellen.

Detta ämne tar endast upp Kontroll-tabellen i banor-fönstret. För mer information om kontroller se Banor-referensen.
Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, titta i datatabell-referensen.

Redigera kontroller
Försäkra dig om att du visar kontrolltabellen

.

När du arbetar med kontroller, följ dessa råd för kolumnerna.
Nr

Kodsiffran måste vara unik. I inmatningsläge fylls detta fält som standard med nästa lediga
nummer.
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Du kan beskriva kontrollen med text och med IOF-symboler. Om du inte använder
kontrollbeskrivningarna i OE2010, låt den standardtexten vara kvar.
Kontrolltypen avgör hur kontrollen kommer att användas i en bana.
Kontroll

Kontrollen kodsiffra kan be valfritt nummer större än 30. Men
SportIdent stämplingssystem stödjer bara nummer upp till 255. Med
Emit får du inte använda 250 och 99 som kodsiffror eftersom Emit
använder dessa för speciella syften. Använd inte heller nummer som
kan förväxlas om de läses upp och ner, t ex 66, 68, 69, 86, 89, 96,
98 och 99.

Snitslad sträcka

När du klickar på någon av symbolkolumnerna för du fyra olika
snitslade sträckor att välja bland. Se nästa avsnitt för fler detaljer.
Snitslade sträckor kan läggas in i banor på samma sätt som vanliga
kontroller. Kodsiffrorna 10 till 29 är reserverade för snitslade sträckor.

Start

Kontrollbeskrivningen för starten kan matas in som en kontroll. För
detta syfte är kodsiffrorna 1 till 9 reserverade. Så du kan definiera upp
till 9 olika startpunkter.

Dessa är kolumnerna för IOF symboler. Se nästa stycke för fler detaljer.

Redigera IOF-symboler
Klicka I den kolumn som du vill redigera Välj önskad
symbol från den tabell som visas. Tabellen visar de
symboler som hör till denna kolumn.

Förutom symbolerna för korsning och förgrening, innehåller
kolumn F normalt kontrollobjektets storlek. Välj önskad typ
av storlek från tabellen. Mata in korrekta värden i dialogen
och klicka på OK.

Om kontrollen är en snitslad sträcka, så klickar du i någon
av IOF-kolumnerna, för att öppna dialogen för snitslade
sträckor. Detta erbjuder dig fyra typer av snitslade sträckor
att välja från. Beroende på typen, kan du behöva ange
sträckans längd.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
All redigering gäller den valda etappen.

Se även
Banläggning - Kom igång
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Banor

5.5.3 Knyta banor till klasser
För att möjliggöra automatisk stämpelkontroll, måste banorna vara knutna till klasserna.

Om du behöver mer om redigering i datatabellen, titta i datatabell-referensen.

Redigera knytningar

Var god tänk på följande råd.
Ind. banor

Vid en "normal" individuell OL-tävling, måste varje klass ha en bana som löps av alla
deltagare i klassen. Men, det finns andra slags tävlingar, där varje deltagare (eller vissa
klasser) har var sin individuell bana. Väl kända varianter är sling-OL (en mans-stafett) och
fjärilar. Du kan definiera detta för varje klass för sig.
Om du markerar detta val, så tilldela inte en bana här, utan tilldela banorna till deltagarna
individuellt. Det är endast om du vill se denna klass i speakerfönstret eller se banlängden
i start- och resultatlistorna, som du skall knyta en bana här. Se Knyt banor med
deltagare-referensen och Hantera individuella banor-referensen för mer information.

Bana

Välj bara korrekt bana från urvalslistan. Se även Urvalslistor-referensen för fler detaljer.

Knyt en bana till flera klasser
Ofta har flera klasser samma bana. Det finns en speciell funktion för att snabba upp sådana knytningar. Klicka på
Knyt banan-knappen

. Fönstret ändrar utseende.
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I detta läge kan du välja flera klasser. Till skillnad mot i rapportväljaren,
måste du Ctrl-Klick a för att välja poster.
Mata en önskat bana för den senast valda klassen och spara. Denna
bana knyts till de andra valda klasserna också. Observera att du
måste redigera banan för klassen som du valde sist. Detta behöver
inte vara den nedersta av alla valda klasser. När du är klar med alla
multipla knytningarna, så klicka på Klar!-knappen för att återvända till
normalt arbetsläge.

Rapporter
Förutom den normala rapporten, kan du skriva ut Kontrollbeskrivningar för valda klasser. Välj om du vill ha vanlig text
eller IOF-symboler.
Det finns ett speciellt val för IOF-kontrollbeskrivningar.
Utskriftsläge: Hel sida

Du kan välja om du vill ha en full sida för varje beskrivning eller om du vill ha dem
utskrivna efter varandra.

För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
All redigering gäller den valda etappen.

Se även
Banläggning - Kom igång
Knyta banor till deltagare
Hantering av individuella banor

5.5.4 Knyta banor till deltagare
Vid en "normal" individuell OL-tävling, har varje klass sin bana som alla deltagare i klassen måste springa. Men det
finns andra slags tävlingar där deltagarna (eller endast vissa klasser) springer sina egna individuella banor.
Två slags tävlingar är välkända:
En mans-stafett eller Sling-OL. Dessa tävlingar har oftast masstart.
Normala banor med fjärilar.
För att möjliggöra automatisk stämplingskontroll, så måste banorna knytas till deltagarna.

Anmärkning
För att kunna knyta banor till deltagarna individuellt, måste du först ha satt Individuella banor-flaggan för klassen.
Om du vill se sådana klasser i speakerfönstret, läs först Hantera individuella banor-referensen noggrant.
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Om du behöver mer om redigering i datatabellen, titta i datatabell-referensen.

Redigera knytningar

Var god tänk på följande råd.
Bana

Välj bara rätt bana från urvalstabellen. Se även Urvalslistor-referensen för fler detaljer.

Tabell-layout

Du har möjlighet att visa och sortera efter ytterligare kolumner som Ranking, Ranking
poäng med mera, om detta skulle vara till hjälp vid fördelningen av banor.

Knyta en bana till flera deltagare
Naturligtvis kommer flera deltagare springa samma bana. Det finns en speciell funktion för att snabba upp sådana
knytningar. Klicka på Knyt banan-knappen

. Fönstret ändrar sitt utseende.
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I detta läge kan du välja flera deltagare. Till skillnad mot i
rapportvalet, måste du Ctrl-Klick a för att välja poster.
Mata in den rätta banan för den sist valda deltagaren och
spara. Denna bana knyts även till de andra valda
deltagarna.
Observera att du måste ange banan för den deltagare som
du valt senast. Detta behöver inte vara den nedersta av de
valda i listan.
När du är klar med alla multipla knytningar, så klicka på
Klar!-knappen för att återgå till vanligt arbetsläge.

Rapporter
Förutom den normala rapporten, kan du skriva ut Kontrollbeskrivningar för de valda deltagarna. Välj om du vill ha
vanlig text eller IOF-symboler.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
All redigering gäller den valda etappen. Endast de deltagare som har Anmälan/dag-flaggan visas.

Se även
Banläggning - Kom igång
Knyta banor till klasser
Hantering av individuella banor
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5.5.5 Importera banor
Använd denna funktion för att importera banor från OCAD (OCAD AG) eller Condes (Finn Arildsen). Andra program
kan skapa en fil enligt CSV export formatet för OE2010 eller IOF standard XML format.

Banor

Identifiera banor med

Kontroller

Filformat
XML, IOF standard
(Condes, OCAD)

Condes (Text)

Välj rätt arbetsläge för importen. Rensa och sk apa igen är att föredra så länge som du
inte har knutit banorna. För fler detaljer om detta, se Knyt banor med klasser-referensen
resp. Knyt banor med deltagare-referensen.
Efter att du har gjort knytningarna behöver du kanske importera sena ändringar av
banorna. I så fall är valet Ändra endast befintliga bättre. Som förutsättning skall du
försäkra dig om att banbeskrivningarna och klassnamnen som används i OCAD eller
Condes stämmer med dem som du har definierat i OE2010. Se stycket nedan för fler
detaljer.
Definiera med vilket fält som befintliga banor skall identifieras.
Vid import från Condes eller OCAD, rekommenderas det att välja Besk rivning här. I alla
andra fall föredras Bana nr.
Definiera hur kontrollerna skall hanteras. Vid import från Condes eller OCAD, betyder
inte denna inställning så mycket, eftersom du normalt sett inte definierar och skriver ut
kontrollangivelserna i OE2010 utan från Condes/OCAD. Men om du föredrar att använda
kontrollangivelserna OE2010, skall du alltid välja Behåll nuvarande för att behålla dina
kontrollangivelser. I detta läge läggs nya kontroller till automatiskt.
Välj det korrekta filformatet.
Denna import kräver IOF XML formatet, dokument typ CourseData. Detta format kan
exporteras från både Condes och OCAD. För normala klassbanor bör du föredra detta
format. För individuella banor, använd OCAD textformat.
Condes skapar endast bannummer tillfälligt vid sin export. Därför matchar de kanske
inte definitionerna i OE2010. Kontrollera detta noggrant efter en import från Condes/
OCAD genom att använda valet Lägg till och uppdatera! Alternativt kan du låta banorna
definieras av beskrivningarna. För att undvika problem med olika bannummer, måste du
slå av bannummer vid export från Condes eller OCAD.
Om de är definierade, så importeras även k nytningarna till k lasser. OE2010 måste söka
efter klasserna enligt deras kortnamn (klassnummer är inte tillgängliga i Condes/OCAD).
Så försäkra dig om att klassnamnen stämmer överens i båda programmen.
För att möjliggöra felsökning, skriv ut en banrapport före och efter varje import!
Detta är exporten från äldre Condes-versioner. Condes exporterar inte bannummer.
Därför måste valet Lägg till och uppdatera banorna identifieras med besk rivningen.
Condes exporterar inte upploppslängder. Om så krävs, måste du mata in dessa
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manuellt.
Detta är exporten från äldre OCAD-versioner, som även finns tillgängligt som Banor
version 8 (Text) i OCAD versioner 9 och senare.
OCAD exporterar inte bannummer. Därför måste valet Lägg till och uppdatera banorna
identifieras med besk rivningen.
Använd detta exportformat från OCAD om du importerar individuella banor (en mansstafett). Då kan du importera knytningen till deltagare med hjälp av startnumren.
Detta format rekommenderas för importer från andra programvaror eller om du vill
exportera, göra några modifieringar och återimportera banorna.
Datastrukturen ges av en speciell rubrikrad i början av filen. Den första kolumnen är alltid
tom och har en rubrik som unikt identifierar exportfilen. För att få ett prov på det korrekta
CSV-filformatet, exportera bara en bana-rapport. När du redigerar denna exportfil eller
skapar en ny, försäkra dig om att den första (tomma) kolumnen, som identifierar att det
är rätt fil för denna import, är kvar.
Normalt kan du låta de förvalda Semik olon och vara kvar här. Om programmet som
skapade importfilen använder andra avgränsare, så ändra dem enligt det.
Välj importfilen här. Se Filväljar-referensen för fler detaljer.

Importen skapar en utförlig rapport som kan hjälpa dig att lösa eventuella problem.

Anmärkning
CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om din importfil innehåller fel kan detta skada dina tävlingsdata.
Förutom vid XML (se ovan), måste du knyta banor till klasser manuellt.
Nya banor med saknade bannummer får bannummer från och med 9001.
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information. Alla
importer gäller den valda etappen.

Se även
Dialog för export
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5.6 Startlista
Menyn Startlista innehåller alla funktioner för att skapa startlistan och för att visa startlist-rapporter.

Med Startlista organisation, kan du definiera grundstrukturen för lottningen av startlistan. Beroende på hur du vill
lotta kan du antingen definiera den per klass eller per bana. Om du använder startblock, så måste du definiera dem
för klubbarna.
Lottningen av startlistan kan göras per klass eller bana.
Vid en flerdagarstävling, har du möjlighet att definiera jaktstart per klass eller per bana.
Startlistrapporterna kan visas från menyn eller med ett enda musklick.

Se även
Skapa startlista - Kom igång
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5.6.1 Startorganisation per klass
För att kunna lotta startlistan enligt grundläggande tävlingsregler, så måste du definiera startorganisationen.

Startlistan kan endast lottas felfritt om den underliggande startorganisationen är felfri. Till exempel måste du försäkra
dig om att två deltagare inte har samma startnummer. I samma startbox får det inte finnas någon starttid med flera
startande deltagare utom vid masstart eller valfri starttid. En grundläggande regel är att lika startintervall skall gälla
inom varje klass. Genom att bygga upp startorganisationen visuellt på skärmen, kan du lätt uppfylla alla dessa
förutsättningar.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Startlista
Dessa inställningar definierar förvalen när en klass läggs in i startorganisationen.
Startboxar

Vakansplatser

Startmellanrum

Använd tidsblock

Öka antalet startboxar till antalet löpare som skall starta samtidigt. Inom en
startbox skall endast en deltagare starta samtidigt. Använd detta som ett
organisationsverktyg, till exempel för att försäkra att inga deltagare med
samma bana startar samtidigt.
Detta värde anger antalet vakansplatser för varje klass. Du kan välja om detta
skall beräknas som procent av antalet deltagare i klassen eller som ett fast
antal.
Det förvalda startmellanrummet som skall användas då en klass lagts in i
tabellen. Efteråt kan du behöva ändra detta värde. I praktiken, så är det alltid
lämpligt att ha samma startmellanrum för alla klasser. Tillåtna startmellanrum
står i tävlingsreglerna. Sätt startmellanrum 0 för klasser med masstart eller
valfri starttid.
Vid större tävlingar, speciellt flerdagars, kanske du föredrar att sprida alla
klasser over hela startdjupet och fördela starttiderna för varje klubb, eller
enskilda deltagare, till fördefinierade intervall. Ytterligare definitioner för denna
slags lottning måste göras i Startorganisation per klubb.
I tabellen, kommer då en klass att använda alla passande starttider inom sin
startbox. Bara de första 120 minuterna visas här eftersom detta är det samma
från 0.00 fram till slutet.
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Inställningar
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Bygga upp startorganisationen
I grund och botten bör du visa alla startplatser i tabellen. Se stycket nedan för mer information om hur du arbetar med
startplatser.
I fönstret ser du två tabeller. Den vänstra är tabellen för startorganisationen. Inledningsvis är den tom. Den högra är en
lista av alla återstående klasser. För varje klass ser du banan och den första kontrollen. Du kan sortera listan efter
dessa kolumner för att få en bättre översikt, för att välja till vilken startbox du drar klassen.
Dra en klass från den högra listan in i tabellen. Släpp den på den önskade starttiden i önskad startbox. Klassen
kommer läggas in i startlistan. I klasspanelen nertill ser du aktuella värden för denna klass. Ändra de givna värdena
om så krävs (vanligtvis startmellanrummet eller antalet vakansplatser) och klicka på Spara. Upprepa för alla klasser.
Lägg aldrig klasser med masstart eller valfri starttid i samma startbox som klasser med individuell start. Dessa
klasser ska inte med i minutstartlistan för klasser med individuell start.
Inom tabellen med startorganisationen är det lätt att flytta en klass. Dra bara någon av klassens starttider till en ny
första starttid och/eller till en annan startbox. Om du vill dra klassen till en helt ny startbox, så skapa en först genom
att öka värdet i inställningspanelen.
Du kan också ordna startboxarna genom att dra dem till rätt position. T.ex. du kan lägga till en ny tom startbox till
höger och sedan flytta den till i mitten av tabellen om du behöver det. Detta kommer att vara till särskild hjälp om du
använder startplatser.
Om det finns konflikter för starttiderna inom en startbox, så viss boxens kolumnrubrik i rött. Scrolla ner tills du ser
starttiderna med konflikter, vilka visas markerade med röd färg. Om du inte ser alla klasser, så förstora boxkolumnen.
Klicka på någon klass för att visa klassens inställningar i klasspanelen. Du
kan modifiera alla startorganisationens värden. Klicka på Spara-knappen för
att spara ändringarna. Startorganisationen uppdateras. Klasspanelen fungerar
även tillsammans med listan av kvarvarande klasser. I stället för att dra in i
tabellen, kan du lägga till en klass genom att ange alla värden som krävs.
Ett ord om Startplats. Detta är ett valfritt fält som kan användas om du har
flera startplatser. Startplatsen kan användas för att välja rätt klasser för
startlistan. Se stycket nedan och Startlistor-referensen.
Om det finns en konflikt så att två eller flera klasser har samma starttid i
boxen, så kommer de gröna bläddringsknapparna
att visas. Byt till
den önskade klassen och gör de nödvändiga ändringarna.
Klicka på Ta bort-knappen för att ta bort en klass från startorganisationen och
flytta den tillbaka till listan av kvarvarande klasser.
Klasser med masstart (startmellanrum 0) visas vid deras (enda) starttid och
markeras med tre asterisker ***.
Sökfältet hittar klassens första starttid i tabellen för startorganisationen.
Observera: Du kan utelämna k lasser med fri starttid från startorganisationen. De kommer då inte med i startlistan.
För att de ska komma med, sätt en första starttid och startintervall 0. Alla deltagare i klassen får då samma
fördefinierade starttid (som ersätts av tiden från startstämplingen).

Arbeta med flera startplatser
Om du har flera olika startplatser, måste du ange dem i rätt fält. Utöver detta kräver detta scenario extra
uppmärksamhet. T.ex. du måste se till att varje startbox endast innehåller klasser med samma startplats.
Rubriken för varje startbox visar startplats(er) om sådana finns:
behöver du åtgärda detta.

. Om du ser mer än en startplats här,

Vid stora tävlingar med många startplatser, kommer det att hjälpa dig att filtrera tabellen med startorganisation efter
startplats. Använd listrutan vid den övre panelen
för detta ändamål. Observera: Om det
finns flera startplatser i samma startbox kommer den filtrerade vyn endast att visa klasser med den markerade
startplatsen! Så åtgärda det problemet först...
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Om du drar en ny klass till tabellen för startorganisationen, som är filtrerad efter en startplats, så tilldelas klassen
denna startplats automatiskt.
Kontrollrapporten innehåller två stycken som anger saknade startplatser (endast om du använder dem alls...) och
flera startplatser i samma startbox.

Specialfunktioner
Justera överlappande starttider
Du kan reparera starttider med konflikt automatiskt. Detta kan bli nödvändigt om du har lagt till ytterligare deltagare
efter definitionen av startlistan.

Rapporter
Översiktsrapporten ger en komplett summering av startorganisationen. Klasserna sorteras efter startboxar och
första starttid inom dem.
Kontrollera startorganisation-rapporten visar eventuella fel i din startorganisation. Bestäm själv hur du vill hantera
felen.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
Du måste definiera startorganisationen för varje etapp separat, förutom för den sista om du har jaktstart där.

Kopiera startorganisationen
Du kan kopiera startorganisationen från en etapp till den nuvarande. Välj en källetapp i dialogen.

Se även
Lotta startlistan per klass
Startlistor

5.6.2 Startorganisation per bana
Förutom den vanligare lottningen per klass, är det även möjligt att lotta per bana. Alla deltagare med samma bana
lottas efter varandra. Detta är ofta att föredra vid små och lokala tävlingar.
Men vid mästerskap är det inte tillåtet att blanda deltagare med samma bana men från olika klasser. Kontrollera vilka
regler som gäller för din tävling.
Hanteringen i detta fönster är på samma sätt som i startorganisation per klass. Denna funktion stödjer även
individuella banor.
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Startlistan kan endast lottas felfritt om den underliggande startorganisationen är felfri. Till exempel måste du försäkra
dig om att två deltagare inte har samma startnummer. I samma startbox får det inte finnas någon starttid med flera
startande deltagare. En grundläggande regel är att lika startmellanrum skall gälla inom varje bana. Genom att bygga
upp startorganisationen visuellt på skärmen, kan du lätt uppfylla alla dessa förutsättningar.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Startlista
Dessa inställningar definierar förvalen när en bana läggs in i startorganisationen.
Startboxar

Öka antalet startboxar till antalet löpare som skall starta samtidigt. Inom en
startbox skall endast en deltagare starta samtidigt. Använd detta som ett
organisationsverktyg, till exempel för att försäkra att inga deltagare med
samma bana startar samtidigt.

Startmellanrum

Det förvalda startmellanrummet som skall användas då en bana lagts in i
tabellen. Efteråt kan behöva du ändra detta värde. I praktiken, så är det alltid
lämpligt att ha samma startmellanrum för alla banor.

Använd tidsblock

Vid större tävlingar, speciellt flerdagars, kanske du föredrar att sprida alla banor
over hela startdjupet och fördela starttiderna för varje klubb, eller enskilda
deltagare, till fördefinierade intervall. Ytterligare definitioner för denna slags
lottning måste göras i Startorganisation per klubb.
I tabellen, kommer då en bana att använda alla passande starttider inom sin
startbox. Bara de första 120 minuterna visas här eftersom detta är det samma
från 0.00 fram till slutet.

Inställningar
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Bygga upp startorganisationen
När du öppnar fönstret eller uppdaterar tabellen, kan du få olika varningar. Två varningar är viktiga här:
Några deltagare har inga banor tilldelade. Detta betyder att du har individuella banor för några klasser och några
deltagare i dessa klasser har inga knutna banor. För mer information om knytning av banor till deltagare, se Knyta
banor till deltagare-referensen.
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Några klasser har inga banor tilldelade. Detta betyder att några klasser inte har knutna banor. För mer
information om knytning av banor till klasser, se Knyta banor till klasser-referensen.
Försäkra dig om att varje deltagare har en tilldelad bana på ett av dessa två sätt.

Viktigt! Skapa vakansplatser
Vakansplatserna kan inte skapas genom klassdefinitionerna eftersom flera klasser hör till en bana.
Gör därför följande:
Definiera först en (tillfällig) startorganisation per klass. För varje klass är bara antalet vakansplatser viktigt. Du kan
ange valfria starttider (tillfälliga!). Se Lotta startlistan per klass-referensen för mer information.
Vid öppning av detta fönster eller vid varje uppdatering av visningen, kontrollerar OE2010 om det verkliga antalet
vakansplatser stämmer med dina definitioner. Om det finns någon skillnad kommer du att tillfrågas om att korrigera
detta och skapa de önskade vakantplatserna. Var försiktig om du tittar på denna tabell efter att startlistan har lottats!
Mest sannolikt är att det finns vakansplatser som redan fyllts med verkliga deltagare, så kontrollen kommer alltid att
rapportera avvikelser.
I fönstret ser du två tabeller. Den vänstra är tabellen för startorganisationen. Inledningsvis är den tom. Den högra är en
lista av alla återstående banor. För varje bana ser du den första kontrollen. Du kan sortera listan för att få en bättre
översikt, för att välja till vilken startbox du drar banan.
Dra en bana från den högra listan in i tabellen. Släpp den på den önskade starttiden i önskad startbox. Banan
kommer läggas in i startlistan. I banpanelen nertill ser du aktuella värden för denna bana. Ändra de givna värdena om
så krävs (vanligtvis startmellanrummet) och klicka på Spara. Upprepa för alla banor.
Inom tabellen med statsorganisationen är det lätt att flytta en bana. Dra bara någon av banans starttider till en ny
första starttid och/eller till en annan startbox. Om du vill dra banan till en helt ny startbox, så skapa en först genom
att öka värdet i inställningspanelen.
Du kan också ordna startboxarna genom att dra dem till rätt position. T.ex. du kan lägga till en ny tom startbox till
höger och sedan flytta den till i mitten av tabellen om du behöver det.
Om det finns konflikter för starttiderna inom en startbox, så viss boxens kolumnrubrik i rött. Scrolla ner tills du ser
starttiderna med konflikter, vilka visas markerade med röd färg. Om du inte ser alla banor, så förstora boxkolumnen.
Klicka på någon bana för att visa banans inställningar i banpanelen. Du kan
modifiera alla startorganisationens värden. Klicka på Spara-knappen för att
spara ändringarna. Startorganisationen uppdateras. Banpanelen fungerar även
tillsammans med listan av kvarvarande banor. I stället för att dra in i tabellen,
kan du lägga till en bana genom att ange alla värden som krävs.
Om det finns en konflikt så att två eller flera banor har samma starttid i boxen,
så kommer de gröna bläddringsknapparna
att visas. Byt till den
önskade banan och gör de nödvändiga ändringarna.
Klicka på Ta bort-knappen för att ta bort en bana från startorganisationen och
flytta den tillbaka till listan av kvarvarande banor.
Banor med masstart (startmellanrum 0) visas vid deras (enda) starttid och
markeras med tre asterisker ***.
Sökfältet hittar banans första starttid i tabellen för startorganisationen.

Specialfunktioner
Justera överlappande starttider
Du kan reparera starttider med konflikt automatiskt. Detta kan bli nödvändigt om du har lagt till ytterligare deltagare
efter definitionen av startlistan.

Rapporter
Översiktsrapporten ger en komplett summering av startorganisationen. Banorna sorteras efter startboxar och första
starttid inom dem.
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Kontrollera startorganisation-rapporten visar eventuella fel i din startorganisation. Bestäm själv hur du vill hantera
felen.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
Du måste definiera startorganisationen för varje etapp separat, förutom för den sista om du har jaktstart där. Det går
bra att lotta några etapper per klass och andra per bana.

Kopiera startorganisationen
Du kan kopiera startorganisationen från en etapp till den nuvarande. Välj en källetapp i dialogen.
Till skillnad mot klasserna kan du definiera olika banor för varje etapp. Därför måste du tänka på att ha identiska
bannummer i båda etapperna om du vill kopiera startorganisationen från en annan etapp.

Skapa vakansplatser
En speciell åtgärd kan krävas för flerdagars. Om du vill lotta en annan etapp per klass, så definiera först
startorganisationen per klass för den etappen och lotta. Detta skapar de önskade vakansplatserna.

Se även
Startorganisation per klass
Lotta startlistan per bana
Startlistor
Knyta banor till klasser
Knyta banor till deltagare

5.6.3 Startorganisation per klubb
Om du använder startblock, måste du göra några grundläggande inställningar här.

Du kan ange startblock för varje klubb. Du kan göra detta manuellt eller fördela startblock automatisk t (se nedan).

Anpassa inställningarna
Inställningar-panelen två avsnitt.

Startlista
Denna inställning definierar tidsblocken.
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Antal tidsblock
Tidsblockens längd
Den sista starttiden som beräknats genom Antal*Längd.
Anmärkning: detta värde visas som relativ starttid för att vara oberoende av
etapperna vid flerdagars.

Inställningar
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning. Tiderna visas i relativt format.

Specialfunktioner
Fördela tidsblock
Du kan fördela tidsblocken slumpvis. Vid en flerdagarstävling, blir du tillfrågad om den första etappen först.

Rapporter
Rapporten ger en överblick av blockens fördelning.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Du kan ange tidsblock för alla etapper.

Duplicera tidsblock
Om du vill ha samma fördelning för alla etapper, så kan du kopiera tidsblocken från den första etappen till alla övriga
etapper.

Se även
Startorganisation per klass
Lotta startlistan per klass
Startlistor
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5.6.4 Lotta startlistan per klass
Om du har definierat startorganisationen per klass, kan du nu lotta startlistan och ändra lottningen manuellt.

Först kontrollerar OE2010 startorganisationen.
Om du får ett felmeddelande från denna kontroll, kanske du märker några begränsningar vid arbete med startlistan.
Till exempel kan detta vara fallet om du redan har använd några vakansplatser. Om nödvändigt, korrigera
startorganisationen först.
Detta fönster har en Översiktstabell som visar alla deltagare (liknande tabellen för startorganisationen) och en
Klasstabell, där du kan arbeta med varje klass för sig. Det rekommenderas att du börjar med översiktstabellen. Där
kan du lotta starttiderna och fördela startnumren för alla klasser. Efter det så kan du byta till klasstabellen för att
kontrollera och kanske modifiera lottningen för varje klass för sig.
Se följande stycken för fler detaljer.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två stycken.

Startlista
Lägg in vakansplatser

Försortering

Tidsblock
Skilj klubbar

Definiera var vakansplatserna skall läggas in: i början eller i slutet av klasserna,
eller om de skall lottas som vanliga deltagare.
Det är möjligt att först lotta alla klasser med en speciell inställning och därefter
lotta om vissa klasser med en annan inställning.
Som försortering inom en klass kan du antingen välja startblock en eller
rank ingpoängen.
Det är möjligt att lotta alla klasser efter startblock först och sedan lotta om
enskilda klasser efter rankingpoängen.
Om du använder tidsblock visas detta val istället för de två ovan. Den visar den
nuvarande inställningen för tidsblock, se Startorganisation per klubb-referensen.
Sk ilj k lubbar automatisk t Detta val är förvalt. Det innebär att proceduren för att
skilja deltagare från samma klubb körs automatiskt efter lottningen. Naturligtvis
kan du avmarkera inställningen om du inte vill skilja deltagarna åt.
Välj Från första till sista eller Från sista till första för att definiera riktningen i
vilken denna funktion ska bearbeta. De flesta tävlingsregler kräver från slutet till
början (Från sista till första), eftersom de som sätts in mellan startande från
samma klubb inte får någon nackdel av det, då de flyttas till senare start.
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Om det fortfarande finns startande från samma klubb i följd, försök en gång till i
omvänd riktning eller titta efter dem i rapporten Bekräfta lottning av startlista och
lös de fallen manuellt.

Inställningar
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Arbeta i Översiktstabellen
Den här tabellen ger dig en översikt över hela startlistan.

Som det första stegen för lottningen av startlistan skall du
Lotta alla klasser.
Fördela startnummer per klass.
Ibland kanske du vill fördela startnummer per klubb, speciellt vid flerdagarstävlingar.
Om reglerna kräver det kan du skilja deltagarna i samma klubb åt.
Efter vardera av dessa uppgifter visas Bekräftelserapporten automatiskt.
Om det finns starttider i konflikt inom en startbox visas boxens kolumnrubrik i rött. Scrolla ner tills du ser starttiderna
i konflikt som är markerade i röd färg. Om du inte ser alla deltagare, så kan du bredda kolumnen.
För att ändra starttiden för en ensk ild deltagare så kan du bara dra honom till den önskade tiden.
Anmärkning: Du kan endast dra en deltagare inom hans startbox. Att ändra en deltagares starttid i denna tabell
påverkar inga andra starttider.
Klicka på en deltagare för att visa hans detaljer tillsammans med klassens status i deltagarpanelen.

Du kan redigera hans starttid här, vilket har samma effekt som att dra honom.
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Om det finns en konflikt så att två eller fler deltagare har samma starttid inom en box, så kommer de gröna
bläddringsknapparna

att visas. Växla till den önskade deltagaren om du vill ändra något här.

Klasser med masstart (startmellanrum 0) visas vid deras (enda) starttid och markeras med tre
asterisker ***. Inga enskilda deltagare visas för denna klass och du kan inte ändra starttiden här.
Det måste göras i startorganisationen.
För att visa deltagarna och arbeta med startnumren, så växla till klasstabellen.

Arbete i Klasstabellen
Här kan du arbeta med varje klass för sig. Välj klass från klasslistan till höger.

Du kan
Lotta om starttiderna för den här klassen.
Förskjuta starttiderna för den här klassen. Det kan bli nödvändigt att ändra den första starttiden och/eller
startmellanrummet efter lottningen, men ändå behålla startordningen. Ändra först de tillhörande värdena i
startorganisationen. Visa sedan klassen i klasstabellen och förskjut starttiderna.
Fördela startnumren för denna klass.
Om reglerna kräver det kan du skilja deltagarna från samma klubb åt. Om det fortfarande finns startande från
samma klubb i följd, titta efter dem i Bekräftelserapporten.
Tilldela Nummerlappar till klassen. Se avsnittet om specialfunktioner för fler detaljer
Starttider som inte stämmer överens med startorganisationen visas i rött. Tillhörande deltagare markeras med röd
färg, liksom deltagare utan någon starttid.
För att ändra starttiden för en ensk ild deltagare så kan du bara dra deltagaren som du önskar. Alla andra deltagare
justeras i enlighet med startorganisationen.
Anmärkning: Om åtminstone en deltagare i klassen har en måltid, är inga ändringar längre möjliga för klassen,
förutom att ändra enskilda starttider.
Om du använder tidsblock , så kommer en deltagares startblock markeras med röd färg om han inte kan läggas in i
det önskade tidsblocket.
Klicka på en deltagare för att visa hans detaljer tillsammans med klassens status i deltagarpanelen.
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Du kan redigera hans starttid här. I denna tabell är inte detta det samma som att dra honom, eftersom de andra
deltagarna inte kommer att justeras.

Använda listan för klassval
Använd listan för klassval till höger för att välja en klass. Om du arbetar i översiktstabellen,
kommer du att hoppa till klassens första deltagare. Om du arbetar i klasstabellen kommer
klassen att visas där.
Det finns en statusindikator som säger dig något om klassens lottningsstatus:
OK Klassen är lottad enligt definitionen och du kan ändra startordningen eller lotta om
klassen.
Fel Klassen är ännu inte lottad eller så har några deltagare inte starttider enligt
startorganisationen. Visa klassen för att kontrollera vad som är felet och korrigera om så
krävs.
Låst Ingen lottning av starttider tillåts längre för denna klass eftersom en eller flera av
deltagarna redan har måltider.
Anmärkning: Du kan ändå ändra starttiderna för de deltagare i klassen vilka inte har måltider.
Men detta kan bara göra i översiktstabellen eftersom detta inte påverkar några andra
deltagare. Om du vill ändra starttid för de deltagare som har gått i mål, så måste du använda
Utvärdera brickorna. Se Utvärdera brickorna-referensen för fler detaljer.

Patruller
Läs först beskrivningen av Hantera patruller.
I grunden hanteras här en patrull på samma sätt som en individuell deltagare. Patrullen visas med alla medlemmarna
som namnet. Alla patrullmedlemmar får patrullens starttid. Eftersom startnummer måste vara unika tilldelas bara
patrulledaren patrullens startnummer och de övriga patrullmedlemmarna förblir utan startnummer.
Observera: det är mycket viktigt att alla patrullmedlemmar har lagts in innan lottningen! Om medlemmar läggs till en
patrull efter lottningen måste rätt starttid sättas manuellt.

Specialfunktioner
Fördela startnummer
Startnummer är ett Id för deltagarna och inte nummerlappsnummer. Det används vid manuell
inmatning av måltid eller status (ex. ej start). Efter lottningen av startlistan kan du fördela
deltagarnas startnummer på flera sätt. Detta är en valfri uppgift, vilken inte är absolut nödvändig för
små tävlingar och träningar. Men för stora tävlingar rekommenderas det att fördela startnumren. Det
är lättare att hitta rätt startnummer om de är i ordning i startlistan. Detta ger dig ytterligare en
sorteringsmöjlighet som är nyttig ibland.
För alla klasser Detta är tillgängligt i översiktstabellen. Du får en fråga om första startnummer
och om du vill ha startnummer i stigande eller fallande ordning relativt starttiderna.
För en enskild klass Detta är tillgängligt i klasstabellen. Du får en fråga om första startnummer
och om du vill ha startnummer i stigande eller fallande ordning relativt starttiderna. Det är möjligt att
fördela startnumren för alla klasserna först och därefter ändra detta för valda klasser. T ex om du vill
ha speciella startnummer för elitklasser eller ha en motsatt ordning där.
För alla klubbar Detta är tillgängligt i översiktstabellen. Då får endast en fråga om första
startnummer. Använd denna metod vid flerdagars tävlingar eller vid små tävlingar där det inte är
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nödvändigt att ha startnummer enligt startordningen.

Fördela nummerlappar
Nummerlappar måste fördelas för varje klass för sig och du kan ha olika nummerlappar för varje
etapp vid en flerdagars tävling. Klicka på Fördela-knappen

.

Detta är ett exempel som visar hur nummerlappar kan fördelas till de
10 ledande elitdeltagarna vid en masstart. För alla kommer klassen
och placeringen visas på nummerlappen. Normalt har alla deltagare i
klassen nummerlapp.

För att radera felaktiga nummerlappar, använd Raderaknappen

.

Rapporter
Bekräfta lottning av startlistan-rapporten visar eventuella fel i din startlista. Bestäm själv hur du vill hantera felen.
Rapporten visas automatiskt efter varje uppgift som görs i översiktstabellen, vilken påverkar alla klasser.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
Du måste lotta startlistan för varje etapp separat, förutom för den sista om du har jaktstart där. Om du har ett blandat
scenario med en jak tstart för en del av k lasserna och de andra inte, så lotta bara startlistan för de senare här. Det är
klokt att ange åtminstone en preliminär jaktstartinformation för jaktstartklasserna. Detta kommer automatiskt att
utesluta dessa klasser från denna lottning.
Fördelning av startnummer per klubb rekommenderas, eftersom deltagarna behåller sitt startnummer på alla
etapperna. Vid fördelning per klass, kommer startnumren att stämma överens med startordningen för den valda
etappen.
Anmärkning: Startnummer fördelas till alla deltagare. Några deltagare kan saknas i visningen för den nuvarande
etappen eftersom de inte har Anmälan per etapp-flaggan satt för denna etapp och därför inte kan lottas in den dagen.
För mer information om denna flagga, se Anmälningar-referensen.

Se även
Startorganisation per klass
Startlistor

5.6.5 Lotta startlistan per bana
Förutom den vanligare lottningen per klass, är det även möjligt att lotta per bana. Alla deltagare med samma bana
lottas efter varandra. Detta är ofta att föredra vid små och lokala tävlingar.
Men vid mästerskap är det inte tillåtet att blanda deltagare med samma bana från olika klasser. Kontrollera vilka
regler som gäller för din tävling!
Hanteringen i detta fönster är på samma sätt som i lottning per klass. Denna funktion stödjer även individuella banor.
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Först kontrollerar OE2010 startorganisationen.
Om du får ett felmeddelande från denna kontroll, kanske du märker några begränsningar vid arbete med startlistan.
Till exempel kan detta vara fallet om du redan har använd några vakansplatser. Om nödvändigt, korrigera
startorganisationen först.
När du öppnar fönstret eller uppdaterar tabellen, kan du få olika varningar. Två varningar är viktiga här:
Några deltagare har inga banor tilldelade. Detta betyder att du har individuella banor för några klasser och några
deltagare i dessa klasser har inga knutna banor. För mer information om knytning av banor till deltagare, se Knyta
banor till deltagare-referensen.
Några klasser har inga banor tilldelade. Detta betyder att några klasser inte har knutna banor. För mer
information om knytning av banor till klasser, se Knyta banor till klasser-referensen.
Försäkra dig om att varje deltagare har en tilldelad bana på ett av dessa två sätt.

Viktigt! Skapa vakansplatser
Vakansplatserna kan inte skapas genom bandefinitionerna eftersom flera klasser hör till en bana. För fler detaljer om
hur du definierar vakansplatser vid lottning per bana, se Startorganisation per bana-referensen.
Vid öppning av detta fönster eller vid varje uppdatering av visningen, kontrollerar OE2010 om det verkliga antalet
vakansplatser stämmer med dina definitioner. Om det finns någon skillnad kommer du att tillfrågas om att korrigera
detta och skapa de önskade vakansplatserna. Var försiktig om du tittar på denna tabell efter att startlistan har lottats!
Mest sannolikt är att det finns vakansplatser som redan fyllts med verkliga deltagare, så kontrollen kommer alltid att
rapportera avvikelser.
Detta fönster har en Översiktstabell som visar alla deltagare (liknande tabellen för startorganisationen) och en
Bantabell, där du kan arbeta med varje bana för sig. Det rekommenderas att du börjar med översiktstabellen. Där kan
du lotta starttiderna och fördela startnumren för alla banorna. Efter det så kan du byta till bantabellen för att
kontrollera och kanske modifiera lottningen för varje bana för sig.
Se följande stycken för fler detaljer.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två stycken.

Startlista
Lägg in vakansplatser

Definiera var vakansplatserna skall läggas in: i början eller i slutet av banorna,
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eller om de skall lottas som vanliga deltagare.
Det är möjligt att först lotta alla banor med en speciell inställning och därefter
lotta om vissa banor med en annan inställning.
Som försortering inom en bana kan du antingen välja startblock en eller
rank ingpoängen.
Det är möjligt att lotta alla banor efter startblock först och sedan lotta om
enskilda banor efter rankingpoängen.
Sk ilj k lubbar automatisk t Detta val är förvalt. Det innebär att proceduren för att
skilja deltagare från samma klubb körs automatiskt efter lottningen. Naturligtvis
kan du avmarkera inställningen om du inte vill skilja deltagarna åt.
Välj Från första till sista eller Från sista till första för att definiera riktningen i
vilken denna funktion ska bearbeta. De flesta tävlingsregler kräver från slutet till
början (Från sista till första), eftersom de som sätts in mellan startande från
samma klubb inte får någon nackdel av det, då de flyttas till senare start.
Om det fortfarande finns startande från samma klubb i följd, försök en gång till i
omvänd riktning eller titta efter dem i rapporten Bekräfta lottning av startlista
och lös de fallen manuellt.

Inställningar
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Arbeta i Översiktstabellen
Den här tabellen ger dig en översikt över hela startlistan.

Som det första stegen för lottningen av startlistan skall du
Lotta alla banor
Fördela startnummer per bana
Ibland kanske du vill fördela startnummer per klubb, speciellt vid flerdagarstävlingar.
Om reglerna kräver det kan du skilja deltagarna i samma klubb åt.
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Efter vardera av dessa uppgifter visas Bekräftelserapporten automatiskt.
Om det finns starttider i konflikt inom en startbox visas boxens kolumnrubrik i rött. Scrolla ner tills du ser starttiderna
i konflikt som är markerade i röd färg. Om du inte ser alla deltagare, så kan du bredda kolumnen.
För att ändra starttiden för en ensk ild deltagare så kan du bara dra honom till den önskade tiden.
Anmärkning: Du kan endast dra en deltagare inom hans startbox. Att ändra en deltagares starttid i denna tabell
påverkar inga andra starttider.
Klicka på en deltagare för att visa hans detaljer tillsammans med banans status i deltagarpanelen.

Du kan redigera hans starttid här, vilket har samma effekt som att dra honom.
Om det finns en konflikt så att två eller fler deltagare har samma starttid inom en box, så kommer de gröna
bläddringsknapparna

att visas. Växla till den önskade deltagaren om du vill ändra något här.

Banor med masstart (startmellanrum 0) visas vid deras (enda) starttid och markeras med tre
asterisker ***. Inga enskilda deltagare visas för denna bana och du kan inte ändra starttiden här.
Det måste göras i startorganisationen.
För att visa deltagarna och arbeta med startnumren, så växla till bantabellen.

Arbete i Bantabellen
Här kan du arbeta med varje bana för sig. Välj bana från banlistan till höger.

Du kan
Lotta om starttiderna för den här banan.
Förskjuta starttiderna för den här banan. Det kan bli nödvändigt att ändra den första starttiden och/eller
startmellanrummet efter lottningen, men ändå behålla startordningen. Ändra först de tillhörande värdena i
startorganisationen. Visa sedan banan i bantabellen och förskjut starttiderna.
Fördela startnumren för denna bana.
Om reglerna kräver det kan du skilja deltagarna från samma klubb åt. Om det fortfarande finns startande från
samma klubb i följd, titta efter dem i Bekräftelserapporten.
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Tilldela Nummerlappar till banan. Se avsnittet om specialfunktioner för fler detaljer.
Starttider som inte stämmer överens med startorganisationen visas i rött. Tillhörande deltagare markeras med röd
färg, liksom deltagare utan någon starttid.
För att ändra starttiden för en ensk ild deltagare så kan du bara dra deltagaren som du önskar. Alla andra deltagare
justeras i enlighet med startorganisationen.
Anmärkning: Om åtminstone en deltagare i banan har en måltid, är inga ändringar längre möjliga för banan, förutom
att ändra enskilda starttider.
Om du använder tidsblock , så kommer en deltagares startblock markeras med röd färg om han inte kan läggas in i
det önskade tidsblocket.
Klicka på en deltagare för att visa hans detaljer tillsammans med banans status i deltagarpanelen.

Du kan redigera hans starttid här. I denna tabell är inte detta det samma som att dra honom, eftersom de andra
deltagarna inte kommer att justeras.

Använda listan för banval
Använd listan för banval till höger för att välja en bana. Om du arbetar i översiktstabellen,
kommer du att hoppa till banans första deltagare. Om du arbetar i bantabellen kommer banan
att visas där.
Det finns en statusindikator som säger dig något om banans lottningsstatus:
OK Banan är lottad enligt definitionen och du kan ändra startordningen eller lotta om banan.
Fel Banan är ännu inte lottad eller så har några deltagare inte starttider enligt
startorganisationen. Visa banan för att kontrollera vad som är felet och korrigera om så krävs.
Låst Ingen lottning av starttider tillåts längre för denna bana eftersom en eller flera av
deltagarna redan har måltider.
Anmärkning: Du kan ändå ändra starttiderna för de deltagare i banan vilka inte har måltider.
Men detta kan du bara göra i översiktstabellen eftersom detta inte påverkar några andra
deltagare. Om du vill ändra starttid för de deltagare som har gått i mål, så måste du använda
Utvärdera brickorna. Se Utvärdera brickorna-referensen för fler detaljer.

Patruller
Läs först beskrivningen av Hantera patruller.
I grunden hanteras här en patrull på samma sätt som en individuell deltagare. Patrullen visas med alla medlemmarna
som namnet. Alla patrullmedlemmar får patrullens starttid. Eftersom startnummer måste vara unika tilldelas bara
patrulledaren patrullens startnummer och de övriga patrullmedlemmarna förblir utan startnummer.
Observera: det är mycket viktigt att alla patrullmedlemmar har lagts in innan lottningen! Om medlemmar läggs till en
patrull efter lottningen måste rätt starttid sättas manuellt.

Specialfunktioner
Fördela startnummer
Startnummer är ett Id för deltagarna och inte nummerlappsnummer. Det används vid manuell
inmatning av måltid eller status (ex. ej start). Efter lottningen av startlistan kan du fördela
deltagarnas startnummer på flera sätt. Detta är en valfri uppgift, vilken inte är absolut nödvändig för
små tävlingar och träningar. Men för stora tävlingar rekommenderas det att fördela startnumren. Det
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är lättare att hitta rätt startnummer om de är i ordning i startlistan. Detta ger dig ytterligare en
sorteringsmöjlighet som är nyttig ibland.
För alla banor Detta är tillgängligt i översiktstabellen. Du får en fråga om första startnummer
och om du vill ha startnummer i stigande eller fallande ordning relativt starttiderna.
För en enskild bana Detta är tillgängligt i bantabellen. Du får en fråga om första startnummer
och om du vill ha startnummer i stigande eller fallande ordning relativt starttiderna. Det är möjligt att
fördela startnumren för alla banorna först och därefter ändra detta för valda banor. T ex om du vill ha
speciella startnummer för elitbanor eller ha en motsatt ordning där.
För alla klubbar Detta är tillgängligt i översiktstabellen. Du får endast en fråga om första
startnummer. Använd denna metod vid flerdagars tävlingar eller vid små tävlingar där det inte är
nödvändigt att ha startnummer enligt startordningen.

Fördela nummerlappar
Nummerlappar måste fördelas för varje bana för sig och du kan ha olika nummerlappar för varje
etapp vid en flerdagars tävling. Klicka på Fördela-knappen

.

Detta är ett exempel som visar hur nummerlappar kan fördelas till de 10
ledande elitdeltagarna vid en masstart. För alla dem kommer banan och
placeringen visas på nummerlappen.

För att radera felaktiga nummerlappar, använd Raderaknappen

.

Rapporter
Bekräfta lottning av startlistan-rapporten visar eventuella fel i din startlista. Bestäm själv hur du vill hantera felen.
Rapporten visas automatiskt efter varje uppgift som görs i översiktstabellen, vilken påverkar alla banor.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
Du måste lotta startlistan för varje etapp separat, förutom för den sista om du har jaktstart där. Om du har ett blandat
scenario med en jak tstart för en del av banorna och de andra inte, så lotta bara startlistan för de senare här. Det är
klokt att ange åtminstone en preliminär jaktstartinformation för jaktstartbanorna. Detta kommer automatiskt att
utesluta dessa banor från denna lottning.
Fördelning av startnummer per klubb rekommenderas, eftersom deltagarna behåller sitt startnummer på alla
etapperna. Vid fördelning per bana, kommer startnumren att stämma överens med startordningen för den valda
etappen.
Anmärkning: Startnummer fördelas till alla deltagare. Några deltagare kan saknas i visningen för den nuvarande
etappen eftersom de inte har Anmälan per etapp-flaggan satt för denna etapp och därför inte kan lottas in den dagen.
För mer information om denna flagga, se Anmälningar-referensen.

Se även
Startorganisation per bana
Startorganisation per klass
Startlistor
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5.6.6 Startlistor
Det finns flera startlistrapporter. Du hittar dem under Startlista i huvudmenyn

eller med verktygsfältets startlistknapp

. Titlarna bör vara självförklarande.

Det finns några speciella val som förklaras här:
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

Deltagare sorterade efter

Detta är tillgängligt för rapporter med klubbar och klasser. Deltagarna inom en klubb/
klass sorteras efter det valda fältet.

Snabbval: Typ 1, Typ 2 eller Detta är tillgängligt för klassrapporter. Du kan välja detta för att välja alla klasser med
Startplats
den önskade klasstypen eller startplatsen genom att markera dem. För mer
information om klasstyper, se Klasser-referensen. För mer information om startplatser
se Startorganisation per klass-referensen.
Välja starttider i startlistan
efter starttider

Negativa starttider: Om du har starttider innan nolltiden, så kan du välja dem på
detta sätt. Ställ först in tidsformatet till nolltiden. Ange sedan en negativ tid i från-fältet
(-…). Ställ sedan tillbak a tidsformatet till verk lig tid (24h). Inmatning av tid i verklig tid
fungerar inte eftersom detta alltid antas vara efter nolltiden.

För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Patruller
Det är bara en enda rad för varje patrull. Det är också fallet i CSV exportfiler!
För fler detaljer, se Hantering av patruller och Anmälningar.

Etikettlayouter
Alla rapporter använder samma uppsättning av etikettlayouter. Detta betyder t ex om du modifierar en layout i
klassrapporten, kan denna användas i alla andra startlistrapporter.

CSV export
Alla rapporter kan exporteras till CSV-format. Datastrukturen ges av rubrikraden i utdatafilen (formatrubrik). Denna fil
har samma struktur som den indatafil som krävs av tävlingsimporten. Därmed är det möjligt att exportera och
återimportera tävlingen så ofta som det krävs. Observera att det är olika format för att exportera endagsrapporter
(även från flerdagars) och flerdagarsrapporter med alla etapper.
Anmärkning: CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!

XML export
Du kan exportera startlistan till IOF-standard, dokumenttyp StartList. Du kan välja mellan XML-V2 och V3. Om
möjligt, är det nyare formatet att föredra. Denna export är endast möjlig med startlistan sorterad per klass, eftersom
IOF-dokumentet kräver den sorteringsordningen. Men OE2010 tillåter även att startlistor per bana exporteras till det
formatet. Banorna syns som ”klasser” i XML-dokumentet. Notera att det är samma format för både flerdagars och
endagars.
För fler detaljer, se Dialog för exporter-referensen.
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Skicka epost
Visa en startlista per klubb. In rapportens meny hittar du Skicka epost-knappen
. Klicka på den för att
skicka en klubbstartlista till respektive klubb. För mer detaljer, se Skicka epost-referensen.

Anmärkning
Om du arbetar med en flerdagarstävling, kommer du att se valet
överst i
rapportmenyn. Alla etapper visar rapporterna med relevant information för alla etapper (t ex starttider) medan Endast
denna etapp visar samma rapport för denna etapp på samma sätt som en endagstävling.

Se även
Rapporter

5.6.7 Jaktstart per klass
Denna funktion är bara tillgänglig för flerdagars.
Om du vill genomföra jaktstart på sista etappen, måste du definiera några ytterligare parametrar. Som senast måste
du göra detta efter stängning efter den näst sista etappen. I de flesta fall planerar du detta innan tävlingen. Men det är
klokt att justera parametrarna enligt den aktuella ställningen, speciellt jaktstartlängden för varje klass.
Om du har ett blandat scenario med en jak tstart för en del av k lasserna och de andra inte, så är det klokt att ange
åtminstone en preliminär jaktstartinformation för jaktstartklasserna här. Detta kommer automatiskt att utesluta dessa
klasser från den normala lottningen.

Det är inte nödvändigt att ha jaktstartdefinitioner för alla klasser. Tänk t ex på direktanmälningsklasser.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två stycken.

Jaktstart
Omstart

Deltagare utanför jaktstarten startas med användning av det definierade
startmellanrummet, med början från Omstarttiden. Valet Omstart definierar hur
omstarttiden skall beräknas.
Lucka Den första icke-jagande deltagaren startar omedelbart efter den sista
jaktstartande vid nästa hela minut, plus luckan. (Förvalt)
Fast tid De icke-jagande deltagarna börjar exakt vid den givna tiden. Detta val
ger dig möjligheten att ha alla omstarter för alla klasser vid samma tid. Det är
även möjligt att ha omstarten innan den normala jaktstarten eller ha masstart
(startmellanrum 0) för dem.
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Inställningar
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Redigering av jaktstartparametrar

Tänk på följande råd för kolumnerna.
Första starttid

Detta är ledarens starttid

Längd

Detta är den maximala tidsskillnaden som tillåts i jaktstarten. Alla andra (även vakanser
och de som inte är godkända pga. felstämpling etc.) kommer att startas med användning
av det definierade startmellanrummet, med början från Omstarttiden.

Omstart

Detta är starttiden för den första deltagaren utanför jaktstarten. För mer information, se
beskrivningen av valet Lucka/Fast tid i stycket ovan.

Startmellanrum

Detta är startmellanrummet för icke-jaktstartande deltagare.

Startbox

Använd startboxen för att definiera startfållan. Vid stora tävlingar kan du ha flera fållor
som kan hanteras av olika personer. Tillsammans med startplatsen, kan du skriva ut
tillhörande startlistor.

Startplats

Detta är ett valfritt fält och det kan användas om du har flera startplatser. Startplatsen
kan användas för att välja rätt klasser för startlistorna. Se även Startlistor-referensen.
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Specialfunktioner
Beräkna jaktstarttider
Välj de klasser som du vill beräkna
starttider för. Klicka på Start-knappen för
att starta uppgiften.

Om du använder poäng för att beräkna jaktstarten, så expandera valpanelen

.

För att beräkna poäng i stället för tider och använda dem som grund för att beräkna
jaktstarttiderna, markera valet Beräk na poäng och definiera de rätta inställningarna.
Välj beräkningsmetod för hur varje deltagares poäng beräknas. För mer detaljer om
poängberäkningsmetoderna se Resultatrapporter-referensen. Definiera hur många
resultat fram till den näst sista etappen som skall användas för att beräkna den
totala poängen. Vanligen, är det tillåtet att eliminera ett resultat, d.v.s. ta de 4 bästa
av 5 resultat. Definiera Noggrannheten genom antalet decimalplaceringar och hur de
skall beräknas (Avrundad eller Trunkerad).
Avgör om den Bästa tiden skall Beräk nas som medelvärde av de tidigare
segrartiderna eller om den skall vara ett fast värde. Notera att den senare kommer
att vara densamma för alla klasser som du har valt för detta steg. Detta val är
tillgängligt för alla beräkningsmetoder förutom Standard.
Om du har några, men inte alla, klasser med jaktstart, så välj bara dessa för att
beräkna jaktstarten. Det är även möjligt att ha vissa klasser beräknade med poäng
och andra med tid. Markera/avmarkera bara valet Beräk na poäng och utför endast
jaktstartberäkningen för respektive klass.

För att beräkna starttider, är det nödvändigt att konvertera poäng tillbaka till tider. Detta beror på
poängberäkningsmetoden. Rapporten från den här åtgärden visar hur många sekunder varje poäng motsvarar för varje
klass.

Standard
Tiden i sekunder efter ledaren ges av:
(Ledarens poäng – Deltagarens poäng) * (medel standardavvikelse)/200.
Medel standardavvikelsen beräknas av standardavvikelserna för alla tidigare etapperna.

1000 poäng
Tiden i sekunder bakom ledarens ges av:
Segrartiden * (ledarens poäng – deltagarens poäng)/1000.
Definiera om segrartiden skall vara medelvärdet av de tidigare segrartiderna eller ett fast värde. Notera att den senare
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kommer att vara densamma för alla klasser som du väljer här.

Procent och Dansk
Tiden i sekunder bakom ledaren ges av:
Segrartiden * (ledarens poäng – deltagarens poäng)/Maximala poäng.
Definiera om segrartiden skall vara medelvärdet av de tidigare segrartiderna eller ett fast värde. Notera att den senare
kommer att vara för alla klasser som du väljer här. Den maximala poängen är det värde som du valt för
poängberäkningen.

Anmärkning:
Med en vanlig jaktstart efter tidsavstånd, stämmer totalresultatet med ordningen i mål. Detta är normalt inte fallet
med resultatpoäng! Du kan endast ta slutordningen från jaktstarten som slutresultatet. Det finns en speciell
slags resultatrapport tillgänglig för detta fall, se Resultatrapporter-referensen.

Rapporter
Översiktsrapporten ger en komplett summering av jaktstartorganisationen.
Kontrollera jakstartorganisationen-rapporten visar saknade klasser. Tänk på att det kan finnas klasser utan
jaktstart.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Se även
Speciella flerdagars uppgifter - Ytterligare uppgifter
Jaktstart per bana
Resultatrapporter
Tävlingsinställningar

5.6.8 Jaktstart per bana
Denna funktion är bara tillgänglig för flerdagars.
Vid sidan om den vanligare jaktstarten per klass, är det möjligt att genomföra den per bana. Alla deltagare med
samma bana beräknas tillsammans, efter bandefinitionerna för den sista etappen. Naturligtvis måste du försäkra dig
om att resultaten för dessa klasser kan jämföras med varandra, vilket betyder att de måste ha samma banor även i
alla föregående etapper.
Du måste definiera några ytterligare parametrar. Som senast måste du göra detta efter stängning efter den näst sista
etappen. I de flesta fall planerar du detta innan tävlingen. Men det är klokt att justera parametrarna enligt den aktuella
ställningen, speciellt jaktstartlängden för varje bana.
Om du har ett blandat scenario med en jak tstart för en del av banorna och de andra inte, så är det klokt att ange
åtminstone en preliminär jaktstartinformation för jaktstartbanorna här. Detta kommer automatiskt att utesluta dessa
banor från den vanliga lottningen.

Det är inte nödvändigt att ha jaktstartdefinitioner för alla banor. Det är inget problem att blanda både jaktstart per
klass och per bana. Den enda saken som du måste observera är att mata in de nödvändiga definitionerna på rätt
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platser och att välja rätt klasser respektive banor vid beräkning av jaktstarttider.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två stycken.

Jaktstart
Omstart

Deltagare utanför jaktstarten startas med användning av det definierade startmellanrummet, med
början från Omstarttiden. Valet Omstart definierar hur omstarttiden skall beräknas.
Lucka Den första icke-jagande deltagaren startar omedelbart efter den sista jaktstartande vid
nästa hela minut, plus luckan. (Förvalt)
Fast tid De icke-jagande deltagarna börjar exakt vid den givna tiden. Detta val ger dig
möjligheten att ha alla omstarter för alla banor vid samma tid. Det är även möjligt att ha
omstarten innan den normala jaktstarten eller ha masstart (startmellanrum 0) för dem.

Inställningar
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Redigering av jaktstart parametrar

Tänk på följande råd för kolumnerna.
Första starttid

Detta är ledarens starttid.

Längd

Detta är den maximala tidsskillnaden som tillåts i jaktstarten. Alla andra (även vakanser
och de som inte är godkända pga. felstämpling etc.) kommer att startas med användning
av det definierade startmellanrummet, med början från Omstarttiden.

Omstart

Detta är starttiden för den första deltagaren utanför jaktstarten. För mer information, se
beskrivningen av valet Lucka/Fast tid i stycket ovan.

Startmellanrum

Detta är startmellanrummet för icke-jaktstartande deltagare.

Startbox

Använd startboxen för att definiera startfållan. Vid stora tävlingar kan du ha flera fållor
som kan hanteras av olika personer. Tillsammans med startplatsen, kan du skriva ut
tillhörande startlistor.
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Specialfunktioner
Beräkna jaktstarttider
Välj de banor som du vill beräkna starttider för. Klicka
på Start-knappen för att starta uppgiften.

Rapporter
Översiktsrapporten ger en komplett summering av jaktstartorganisationen.
Kontrollera jakstartorganisationen-rapporten visar saknade banor. Tänk på att det kan finnas banor utan
jaktstart.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Se även
Speciella flerdagars uppgifter - Ytterligare uppgifter
Jaktstart per klass
Tävlingsinställningar
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5.7 På tävlingsdagen
Huvudmenyns På tävlingsdagen erbjuder dig alla funktioner som du behöver hantera under tävlingen.

De två viktigaste funktionerna under en tävling är Läsa in brickor och Utvärdera brickorna. Vid små tävlingar utan
föranmälningar, är Läsa in brickor – Registrering-funktionen mer passande än den vanliga funktionen.
Mot slutet av tävlingen är flera rapporter viktiga. Som vanligt kan de visas från menyn med ett enda klick med musen.
Du kan även kontrollera vilka klasser som är klara för prisutdelning.
Om du inte använder målstämpling, så behöver du de speciella tidtagningsfunktionerna. Det beror på din licens om
du kan använda alla funktionerna här.
Det finns några specialfunktioner för att hantera oväntade händelser under tävlingen:
Ersättningskontroll
Ignorera delsträckor
Startuppehåll
Avläsningsenhet – Backup
Loggfiler
Utvärdera SI-enheter

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Speciella flerdagars uppgifter - Ytterligare uppgifter
Tidtagning - Ytterligare uppgifter

5.7.1 Läsa in brickor
Läsa in brickor-fönstret är en av de viktigaste funktionerna under den pågående tävlingen.
Anmärkning: beroende på belastningen i målfållan, kan du behöva ha flera datorer i nätverket som kör Läsa in
brickor-fönstret. Med de moderna USB-läsenheterna från både Emit och SportIdent är det även möjligt att köra två
eller flera Läs-fönster med en ansluten enhet var på samma dator.
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Denna funktion förväntar att anmälningar är för-registrerade. Även om du kan läsa alla okända brickor till reservplatser
här, så erbjuder OE2010 en mycket bättre Läsa in brickor-funktion, om du inte har för-registrerade anmälningar. Se
Läsa in brickor – Registrering -referensen för mer information.
I det vanliga fallet går inläsning av brickorna smidigt och de kommer att rapporteras i logg-fönstret med alla detaljer.
Fel som hittas med den automatiska stämplingskontrollen visas också. Hyrbrickor kommer att uppmärksammas.
Den senaste brickan visas lite större i den nedre panelen.
Men det kan ske två slags situationer när operatören för denna funktion måste agera: okända brickor och
nätverksproblem. Se avsnitten nedan.
Funktionerna för hantering av inläsningsenheten för brickor finns i menyn Stämplingssystem och verktygsfältet för
stämplingssystemet. Se Handhavande av stämplingssystemsenheter-referensen för fler detaljer.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har tre avsnitt.

Inställningar
Dessa inställningar definierar hur denna funktion uppträder. Resultatblad kan vara resultatremsor för rapportsystem
eller lapp med sträcktider.
Resultatblad

Skriv inte ut ”oparade”
Skriv endast ut felstämplade
Utvidgat format

För varje bricka skapar OE2010 ett resultatblad som innehåller alla
stämplingar och mellantider. Välj det önskade utskriftsläget här.
Automatisk

Resultatblad skrivs ut automatiskt. Antalet blad per sida är
enligt den valda etikettlayouten. Endast fulla sidor skrivs ut
automatiskt. För att undvika väntan, kan du skriva ut
ofullständiga sidor med knappen Resultatblad.

Utskriftskö

Resultatblad kommer att köas och skrivs ut genom att
trycka på Resultatbladsknappen. Antalet blad i kö visas i
knappen.

Ingen

Inga blad skrivs ut.

Normalt är resultatblad för oparade brickor utan värde, om du avsiktligt endast
använder oparade brickor eftersom det inte finns några föranmälningar.
Om du inte vill ge resultatblad vid målet kan du behöva de felstämplade för
hantering.
Du kan skriva ut resultatbladen i normalt eller Utvidgat format. När du växlar
detta val, kommer en annan pool av etikettlayouter att laddas. Utöver de
normala bladen visar de utvidgade aktuell placering för alla sträcktider, aktuell
ledare för varje sträcka / fram till varje kontroll liksom aktuella resultatlistor för
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deltagarens klass.
Så kan du dela ut fullständiga aktuella resultat till varje deltagare när han har
läst in sin bricka vid målet. Eftersom detta är en ganska tung funktion särskilt
för stora tävlingar, så utför grundliga prestandatester före din tävling och innan
du lovar något till deltagarna.
Normalt meddelar OE2010 dig om du läser in en bricka för samma deltagare
en andra gång. I Tyst inläsningsläge sparas sådana brickor som ”oparade”
automatiskt.
Om markerad får du fråga om startnumret för en okänd bricka. Om du avbryter
frågan, sparas brickan bland oparade som vanligt.
Det är rimligt att markera inställningen om deltagarna bär nummerlappar.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

Nödläge
Se avsnittet nedan för mer information

Emit tidtagning
Detta avsnitt visas bara om du använder Emit stämplingssystem och dessutom tar måltiderna från onlinestämplingen
. Du kan se valet Använd målstämplingen om måltiden fortfarande saknas. Om det av någon anledning inte finns
någon online målstämpling, så tas måltiden från målstämplingen i brickan. Du kan stänga av denna funktion genom
att avmarkera valet.

Oparade brickor – hantering av okända brickor
Okända brickor sparas som otilldelade oparade automatiskt. Operatören uppmärksammas med en ton och panelen
för oparade visas, om den inte redan är synlig. Vid ”Tyst” inläsning kommer en bricka även att läggas som oparad om
den läses en andra gång. Om så krävs, kan du förstora panelen genom att dra i den övre kanten.

Välj en oparad bricka från den vänstra panelen och den korrekta deltagaren till höger. Knyt brickan med knappen
. För att hitta deltagaren snabbt, använd en passande sorteringsordning och snabbsökfältet upp till höger.
Den knutna brickan rapporteras i loggfönstret och köas för resultatblad.
Om du vet att den oparade brickan inte är giltig, t.ex. för att den lästs in två gånger, så ta bort den med knappen
.
Oparade brickor kan även hanteras av en annan person med Utvärdera brickorna. Använd då Uppdatera–knappen
för att uppdatera listan med oparade brickor då och då. Detta uppdaterar även tabellen med deltagare.
Uppdatering kan också behövas för att få in direktanmälningar under tävlingen.
Observera: Du kan markera valet Ok ända brick aor: Fråga efter startnummer. Du kanske föredrar denna metod
ibland. För mer detaljer se inställningsavsnittet ovan.

Avbrott i nätverket – Nödläge
Nödläget hjälper dig att hantera avbrott i nätverket. Den grundläggande idén är att klienter som läser in brickor kan
byta till lokalt läge, genom att använda en kopia av tävlingen på klienten, och fortsätta att läsa in brickor lokalt på
klienten. Senare, då nätverket fungerar igen, kan dessa brickor enkelt läsas från loggfilen in till huvudtävlingen.
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Eftersom nödläget är en uppgift som bara är meningsfull i lokalt läge, är det inte tillgängligt när man arbetar på en
tävling i nätverket.

Förberedelser
Förbered en lokal tävling, som du kan byta till för lokalt arbete, på varje dator som ska användas för inläsning. Gör
bara en kopia av originaltävlingen.

Att göra vid avbrott i nätverket
Om nätverket är nere, för du meddelande av någon funktionär eller så meddelar dig OE2010 dig med dialogen
Nätverkskontakten bröts.
Stäng OE2010 och starta om programmet. Nu byter programmet tillbaka till lokalt läge och använder din
förberedda lokala tävling, om du har öppnat den som din senaste lokala tävling.
Öppna Läsa in brickor-fönstret
Fäll ner Nödläge-menyn i Inställningspanelen och klicka på Start-knappen.
Fönstret visar att du arbetar i nödläget:

Överst visas även namnet nödlägets extra loggfil och det antal brickor som sparats i den.
Fortsätt bara med att läsa in brickor. De kommer att sparas i den lokala tävlingen. Om detta är en lokal kopia
av huvudtävlingen, så kommer kända brickor att hanteras på samma sätt som i originaltävlingen, med
stämplingskontroll och du kan skriva ut sträcktider. Okända brickor sparas som oparade. Anmärkning: Knyt
inte de oparade brickorna till riktiga deltagare i nödläge! Du måste hantera dem efter att du läst in
nödlägets loggfil in till huvudtävlingen. Det är därför som tabellen med oparade brickor inte visas.

Att göra efter att nätverket fungerar igen
Stäng Läsa in brickor-fönstret.
Byt tillbaka till huvudtävlingen på nätverket.
I huvudtävlingen, öppna Läsa in brickor-fönstret och fortsätt att läsa in brickor som vanligt.
Dessutom, öppna Loggfiler-fönstret.
Öppna nödloggfilen med knappen och läs in alla brickor som har lagrats under nödläget. För mer information,
se Loggfiler-referensen.

Mer detaljer om nödloggfiler
Nödloggfilerna sparas i Logs-mappen i mappen för Programinställningarna. För fler detaljer se i Programmapparreferensen. Nödloggfilerna består av två filer som har namn liknande ChipLog1_EM.dat och ChipLog1_EM.idx, där 1-6
är etappens nummer (1 för endagars). Om du vill ladda upp dem på en central plats (kanske direkt på servern), så
samla in dem från inläsningsdatorerna och kopiera dem till en central plats. Du kan sedan läsa in brickorna till
huvudtävlingen med Loggfiler-funktionen.
Samma loggfiler används för alla tävlingar. Om OE2010 hittar brickor från tidigare datum i nödloggfilen, blir du
tillfrågad om att ta bort dessa när du byter till nödläget.

Men!
Om du genomför en mindre tävling med bara 2 eller 3 datorer i nätverket och en enda inläsningsdator, så
rekommenderas istället att använda servern själv för inläsning. Då har nätverksavbrott ingen betydelse och du kan
fortsätta i alla fall. Inget nödläge behövs.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Läsa in brickor med registrering
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Utvärdera brickorna
Loggfiler
Avläsningsenhet – Backup

5.7.2 Utvärdera brickorna
Utvärdera brickorna-fönstret är ett av de viktigaste arbetsområdena under pågående tävling. Här kan du hantera alla
frågor med tilldelning av brickor, kontroll av felstämplingar, modifiering av brickors innehåll mm.

Datatabellen är en läsbar urvalstabell. Innehållet i den valda deltagarens bricka visas i den nedre panelen. Du kan
sortera urvalstabellen som du vill och söka efter en deltagare snabbt genom att använda sökfältet. Till exempel om du
vill kontrollera de felstämplade deltagarna, är det en god idé att sortera efter Status-kolumnen, så får du all
felstämplade i rad.
Om du behöver fler detaljer om hur du bläddrar i och anpassar datatabellen, så titta i datatabell-referensen.

Anpassa inställningarna
Använd Stämplingssystem knappen/menyn
för att ändra dessa inställningar. Om något ändras som påverkar
beräkningen av löpartiderna, så räknas dessa om och visningen i fönstret uppdateras.
Inställningspanelen visar standardstycket för Deltagare-inställningar.
Sorteringsläge

Du kan ange hur klasser och deltagare sorteras. De kan sorteras efter IDnummer (klass- resp. klubbnummer) eller alfabetiskt. Den senare kan i bland
vara för långsam vid stora tävlingar. Genom att välja Id.nr-ordning optimeras
fönstrets laddningstid.

Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Om du önskar kan du aktivera funktionen Automatisk uppdatering. Det hjälper särskilt vid stora tävlingar där en
funktionär hela tiden arbetar med detta fönster vid klagomuren.
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Ange rätt Uppdateringsintervall. Ett intervall på några minuter är tillräckligt.
Klicka på Start-knappen för att starta den automatiska uppdateringen.
Observera: Om du redigerar en bricka avbryta den automatiska uppdateringen.
När redigeringen sparas återstartas den automatiska uppdateringen automatiskt.

Redigera brickans innehåll
Den nedre panelen består av tre delar för tider och status, brickans innehåll och banan.
Dra delningslisten för att ändra storlek för den nedre panelen, så att du kan se fler
stämplingar.

Start, Mål (tider)
Start, Mål (Bricka)

Tid
Status, Kommentar
Avdrag-, Tillägg+
Check, Töm
Läst

Med start- och målfälten i brickans panel, avses start- och målstämplingarna som
sparats på brickan. De motsvarande fälten i tidspanelen avser de verkliga start- och
måltider som har sparats för deltagaren. De kn ha beräknats eller redigerats enligt
SportIdent- resp. Emitinställningarna. T.ex. kan bara ett av målfälten vara tillgängligt
beroende på om du använder målstämplingen som tidtagning.
Negativa tider: Du kan ange tider innan nolltiden. För att göra detta måste du först
ställa in tidsformatet till i förhållande till nolltiden. Ange sedan en negativ tid (-…). Ställ
sedan tillbak a tidsformatet till verk lig tid. Det fungerar inte att mata in verkliga tider
eftersom dessa antas vara efter nolltiden. Använd bara denna möjlighet vid
extraordinära tillfällen, om det verkligen finns någon deltagare som har startat
före nolltiden!
Den (löpande) tiden beräknas alltid baserat på andra indatafält.
Du kan ändra statusen om så krävs. Om du vill så kan du lägga till en kommentar i detta
fält.
Du kan ange ett manuellt tidsavdrag eller tillägg, vilket tas med för att beräkna tiden.
Fält som endast kan läsas. Endast för SportIdent.
Detta är ett läsbart fält som endast används för Emit. Normalt är det ”250-stämplingen”,
vilket betyder stämplingstiden för 250-läsaren. Eftersom det kan ha gjorts flera
inläsningar av samma bricka, visas alla dessa 250-stämplingar i stämplingslistan. Den
som anses vara referensstämplingen för tidsberäkningen visas med grön färg. Denna
stämpling visas även i Läst-fältet. Om du tror att fel 250-stämpling har använts kan du
ändra till tidigare/nästa stämpling med Ändra k nappen

Borttagna delstäckor,
Senast läst, Senast
ändrad, Brickstatus

.

Bakgrund: Eftersom Emit-brickor inte har någon klock-tid, beror de korrekta
stämplingstiderna på den läsande datorn klocktid (visas i Senast läst-fältet) och nolltiden.
Den valda 250-stämplingen kommer att användas som lästid för brickan och alla andra
stämplingstider beräknas därefter. Det kan bli problem om brickan har lästs in flera
gånger eftersom den interna klockan i brickan har stoppats däremellan. Om det krävs vid
extraordinära tillfällen, har du möjlighet att lägga till en passande 250-stämpling manuellt
och ange den som referens.
Fält som endast kan läsas
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I listan med stämplingar markeras saknade stämplingar med röd färg, felaktiga (extra)
stämplingar visas med lila färg och korrekta stämplingar i svart.
För att ändra en stämpling, högerklicka på den för att visa menyn. Du kan ändra kodsiffra
och stämplingstid, infoga/lägga till en ny stämpling eller radera den valda. Du kan
använda tangenterna Insert eller Delete eller dubbelk lick a på en stämpling för att utföra
den förvalda uppgiften. Efter att ha ändrat på stämplingar ändras statusen till Felst./OK
automatiskt om så krävs. Endast uppenbart manuellt ändrade statusar som ej start eller
ej fullf. Ändras inte automatiskt.
Infoga en saknad stämpling: För att lägga in en saknad stämpling (t. ex om kontrollen
var trasig eller stulen) dubbelk lick a på den och tryck OK i Infoga stämpling-dialogen.
Stämplingen infogas med en speciell stämpling tid som visas som 0.00. Om du inte
tycker om detta, så kan du ändra detta till en trolig stämplingstid.
Vid trasiga och stulna kontroller, berörs vanligen många deltagare. Använd funktionen
Lägg till saknade kontroll i stället. För mer information, se nästa stycke.
Stäng stämpelkontroll Funktionen hittas i snabbmenyn som visas vid höger-klick.
Om samma kontroll förekommer flera gånger i banan, och (bara) den första saknas, blir
numreringen av stämplingarna något förbryllande eftersom OE2010 tar nästa stämpling
vid denna kontroll som den rätta. Det finns också andra situationer när fel och rätt
stämpling inte kan visas riktigt. Stäng stämpelkontroll tar bort numreringen, så att alla
stämplingar visas i ordning och enkelt kan jämföras med den riktiga banan som visas till
höger.
Anmärkning: Om du använder ersättningskontroller, kommer de att visas inom
parenteser (…) i banpanelen. För fler detaljer se Ersättningskontroll-referensen.

Emit backuplapp
Denna funktion är bara tillgänglig för Emit stämplingssystem.
Till höger om banpanelen visas panelen med Emit backuplappen.
Punkterna visas som de bör se ut på deltagarens backuplapp, baserat på vad som är
sparat från brickan. Olika färger används.
Grönt

Rätt stämplingar enligt banan.

Rött

Saknade stämplingar. Om du klickar på en saknad stämpling visas
eventuella reservkontroller i ljusare rött .

Violett

Stämplingar vid extra kontroller som inte finns på banan. Det är vanligtvis
felstämplingar.

Om du klickar på en punkt visas punkten i orange och en kommentar visas i textfältet
under. Om det är mer än en stämpling som representeras av punkten visas detta i texten.
Du kan också markera en punkt genom att klicka på stämplingen i stämplingslistan.
Den normala uppgiften är att undersöka de röda punkterna (som saknas i brickdatat) och
leta efter dem på deltagarens backuplapp.

Anmärkning
Emits backuplapp kan också sk rivas ut på sträck tidsbladen. Vid redigering av ett sträcktidsblad finns ytterligare en
knapp
Svart
Ring
Grå

för att sätta in Emit backuplappen. Punkterna visas i svart och vitt:
Rätt stämplingar enligt banan.
Saknade stämplingar
Stämplingar vid extra kontroller som inte finns på banan. Det är vanligtvis felstämplingar.
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Patruller
Läs först beskrivningen av Hantera patruller.
Visa kolumnen Patruller. Flytta den nära kolumnerna för Efternamn/Förnamn för att förbättra överblicken. Om en
deltagare är kopplad till en patrull visas namnet på patrulledaren i kolumnen, på samma sätt som i
anmälningsfunktionen. När brickans innehåll visas, står det Patrull som upplysning i informationsfönstret till vänster
om brickans innehåll.
Normalt ska en patrull ha en enda bricka som måste kopplas till patrulledare. Bara patrulledarens bricka räknas för
resultatet. Det innebär stämpelkontroll, start- och målstämpling. Andra patrullmedlemmar kan ha egna brickor och
stämpla med men de räknas inte för patrullens resultat. Man kan alltså bortse från felstämplingar som hittas på
dessa brickor. Om huvudbrickan var kopplad till fel deltagare, kan det lätt rättas genom att växla bricka, se nedan.
I brickrapporterna, visas hela patrullen för patrulledarens bricka och namnet som vanligt för alla andra
patrullmedlemmars brickor.

Specialfunktioner
Flytta brickan till annan deltagare
Knyter den valda brickan (som har lästs in för fel deltagare) till en annan deltagare. Det är även möjligt att byta ut
brickorna med varandra. Följ instruktionerna som ges.

Ta bort alla tiderna för den valda deltagaren (brickan)
Radera den valda brickan. Du kan välja om bricknumret skall vara kvar eller inte.

Gör ny stämplingskontroll
Utför stämplingskontroll för alla deltagare. Detta kan hjälpa dig, om du har upptäckt fel i bandefinitionerna under
tävlingen. Ändra bandefinitionerna och kör denna funktion. Alla deltagare vars resultat har ändrats rapporteras.
Du kan behålla detta rapportfönster öppen och upprepa funktionen när du behöver det. Det nya innehållet kommer att
läggas till i slutet av rapporten. På detta sätt kan du samla allt detta i en enda rapport och skriva ut den i slutet eller
spara den i något publiceringsformat.

Lägg till saknade kontroller för alla deltagare
Infogar en trasig eller stulen kontroll för alla berörda deltagare.
Du kan behålla detta rapportfönster öppet och repetera denna åtgärd eller lägga till ytterligare kontroller när du
behöver det. Det nya innehållet läggs till i slutet av rapporten. På detta sätt kan du samla allt detta i en enda rapport
och skriva ut den i slutet eller spara den i något publiceringsformat.

Skriva ut resultatblad
Skriver ut resultatblad för den valda deltagaren. Utskriftsdialogen för etiketter visas automatiskt. Om du vill välja en
annan etikettlayout, Avbryt denna dialog, välj layout, ange alternativet Utvidgat format på rätt sätt och skriv ut
etiketten från rapportmenyn.

Skriva ut flera resultatblad
Fungerar som en rapport. Du kan välja flera deltagare och sedan skriva ut deras resultatblad.
Anmärkning: Detta är inte detsamma som att skriva ut blad från Brickor-rapporten! I denna så visas
stämplingstiderna som klock-tider medan ”vanliga” resultatblad visar deltagarens sträcktider.

Rapporter
Brick-rapporten visar en lista med alla brickor. Välj Endast ändrade brickor för att rapportera endast dem.
Felstämplade-rapporten ger en lista med alla felstämplade brickor.
Kolla checkstämplingen-rapporten kontrollerar om alla deltagare har checkstämplat inom deras angivna tid. Detta
kan hjälpa dig att hitta konstiga starttider. Ange korrekta marginaler i inställningspanelen. Den här rapporten finns
bara för SportIdent.
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Anmärkning: Om du har läst in backup-minnet för checkenheterna, så kommer dessa enheter att visas och
markeras med #. Detta är en fix för att kompensera ett konstruktionsfel i SportIdent. Om dina målenheter arbetade i
utvidgat tillstånd (extended mode), så har målstämplingen skadat checkstämplingen i SICard5-brickorna. För att få
korrekt resultat i denna rapport, behöver du läsa in backupminnet för alla checkenheter. Om du vet säkert att dina
målenheter arbetar i icke-utvidgat tillstånd (non-extended mode), så behövs ingen inläsning.
Emit kod 99 rapporten visar en sammanställning och en lista med alla stämplingar som har genererat en kod 99
stämpling. Denna kod får man från en kontroll vars batteri börjar ta slut. Rapporten är bara tillgänglig för Emit.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.

Se även
Läsa in brickor
Ignorera delsträckor
Ersättningskontroll
Manuell inmatning (t.ex. av ej startande)

5.7.3 Läsa in brickor med registrering
För små tävlingar (det faktiskt ingen storleksgräns) utan föranmälningar är Läsa in brickor med registrering-fönstret är
en av de viktigaste funktionerna under den pågående tävlingen.

Denna funktion sparar endast brickor för oanmälda deltagare. Det enda undantaget är om brickan redan finns i
tävlingen, då får du frågan om du vill skriva över den. Om du har föranmälningar, så måste du använda den vanliga
Läsa in brickor-funktionen. Se även Läsa in brickor-referensen.
Den bekvämaste egenskapen för denna funktion är att banan kopplas automatiskt. Men detta kräver några
förutsättningar:
Detta fönster använder den första klassen som är definierad och tilldelar alla deltagare till denna klass. Så du
måste ha definierat en enda klass.
Den första klassen måste ha markering för individuella banor.
Alla banor måste vara fördefinierade, men behöver inte vara knutna till någon klass.
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Du måste använda både start- och målstämpling i tävlingen.
Du meddelas om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda. OE2010 kommer att beräkna banan, lägga in
deltagaren i den första klassen och knyta banan till deltagaren individuellt. Som en konsekvens, måste du skriva ut
resultat per bana.
Du har allra mest nytta av denna funktion om du har ett arkiv, som innehåller de flesta deltagarna inklusive korrekta
bricknummer. När du läser en bricka, letar OE2010 efter brickan i arkivet. Om brickan hittas och om deltagaren ännu
inte är registrerad i tävlingen, så kopierar OE2010 arkivets uppgifter om deltagaren in till en ny anmälan och knytar
brickans uppgifter. Sedan beräknarOE2010 banan och tilldelar den till deltagaren. Om ingen bana passar, så är det
tydligt en felstämpling. OE2010 försöker då finna en bana med så många passande kontroller som möjligt. Om detta
är fel, kan du ändra knytningen med Knyta banor med deltagare.
Om du inte använder arkivet, så sparas först brickorna som oparade och då måste sedan lägga in deltagarna
manuellt. Detsamma händer om brickan inte hittas i arkivet.
I det vanliga fallet går inläsning av brickorna smidigt och de kommer att rapporteras i logg-fönstret med alla detaljer.
Fel som hittas med den automatiska stämplingskontrollen visas också. Hyrbrickor kommer att uppmärksammas.
Den senaste brickan visas lite större i den nedre panelen.
Men du måste göra någonting om brickan är inte finns i arkivet eller om brickan läses en andra gång. Se avsnitten
nedan.
Funktionerna för hantering av inläsningsenheten för brickor finns i menyn Stämplingssystem och verktygsfältet för
stämplingssystemet. Se Handhavande av stämplingssystemsenheter-referensen för fler detaljer.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Inställningar
Dessa inställningar definierar hur denna funktion uppträder.
Resultatblad

Skriv inte ut ”oparade”
Skriv endast ut felstämplade
Gemensam start

”Tyst” inläsning

Arkivet: Snabb-öppna

För varje bricka skapar OE2010 ett resultatblad som innehåller alla stämplingar
och mellantider. Välj det önskade utskriftsläget här.
Automatisk

Resultatblad skrivs ut automatiskt. Antalet blad per sida är
enligt den valda etikettlayouten. Endast fulla sidor skrivs ut
automatiskt. För att undvika väntan, kan du skriva ut
ofullständiga sidor med knappen Resultatblad.

Utskriftskö

Resultatblad kommer att köas och skrivs ut genom att trycka
på Resultatbladsknappen. Antalet blad i kö visas i knappen.

Ingen

Inga blad skrivs ut.

Normalt är resultatblad för oparade brickor utan värde, om du avsiktligt endast
använder oparade brickor eftersom det inte finns några föranmälningar.
Om du inte vill ge resultatblad vid målet kan du behöva de felstämplade för
hantering.
En förutsättning för att använda denna funktion är att du använder start- och
målstämpling. Men, vid träningstävlingar kan du även ha gemensam start
(masstart) och då har du inga startstämplingar. I detta fall, markera detta val.
Då får alla deltagare utan startstämpling nolltiden som sin starttid. Så det är
möjligt att ha gemensam start OCH startstämpling samtidigt.
Normalt meddelar OE2010 dig om du läser in en bricka för samma deltagare
en andra gång. I Tyst inläsningsläge sparas sådana brickor som ”oparade”
automatiskt.
För stora arkiv som de svenska och finska, tar öppning för lång tid eftersom
hela databasen måste läsas in i minnet. Snabb-öppna-läget ger samma
snabba sätt att bearbeta som i tidigare versioner av SportSoftware. Men, det är
några begränsningar med möjligheterna för sortering och sökning.
OE2010 kommer att påminna dig att välja denna inställning om arkivet har fler
än 20000 deltagare. Också det motsatta kommer att påminnas för dig: om ditt
arkiv har färre än 20000 deltagare, bör du avmarkera Snabb-öppna-läget.
Naturligtvis, om din dator är snabb nog, kan du alltid använda normalläget.
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Detta val används inte i denna funktion och du kan inte ändra det. Det kan bara
ändras när du arbetar med anmälningarna.
Nya klubbar skapas automatiskt till tävlingen om så behövs. Denna inställning
bestämmer hur klubbnummer skall hanteras. Om valet är markerat, betyder det
att en ny klubb får nästa lediga klubbnummer i arkivet. Om valet inte är
markerat, betyder det att en ny klubb får nästa lediga nummer i tävlingen.Nya
klubbar som inte finns i arkivet får nummer från och med 90000.

Rapportformat
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Oparade brickor – hantering av okända brickor
Okända brickor sparas som otilldelade oparade automatiskt. Operatören uppmärksammas med en ton och panelen
för oparade visas, om den inte redan är synlig. Vid ”Tyst” inläsning kommer en bricka även att läggas som oparad om
den läses en andra gång. Om så krävs, kan du förstora panelen genom att dra i den övre kanten.

Välj en oparad bricka från den vänstra panelen och den korrekta deltagaren till höger. Knyt brickan med knappen
. För att hitta deltagaren snabbt, använd en passande sorteringsordning och snabbsökfältet upp till höger.
Om deltagaren inte kan hittas i arkivet, så kan du öppna inmatningsfönstret med knappen

.

Mata bara in namnet och klubben och spara deltagaren. Den knutna brickan rapporteras i loggfönstret och köas för
resultatblad.
Om de vet att den oparade brickan inte är giltig, t.ex. för att den lästs in två gånger, så ta bort den med knappen
.
Oparade brickor kan även hanteras av en annan person med Utvärdera brickorna. Använd då Uppdatera–knappen
för att uppdateralistan med oparade brickor då och då.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Läsa in brickor
Utvärdera brickorna
Klasser
Knyta banor till klasser
Banor
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Loggfiler
Avläsningsenhet – Backup

5.7.4 Ersättningskontroll
Det kan hända att kontroller försvinner eller slutar att fungera under tävlingen.
Med SportIdent har du möjligheten att förbereda några reservenheter i förväg och snabbt använda dem som ersättning
för felaktiga enheter. Dessa enheter skall ha kodsiffror som inte är definierade i kontroll-tabellen.
Med Emit, kan du helt enkelt endast ha reservkontroller med andra kodsiffror.

Efter att ha ersatt en kontroll, måste du mata in den så fort som möjligt i denna tabell. Mata in den ursprungliga
kodsiffran(som det är definierat i banorna) och ersättningen. Stämplingskontrollen kommer nu att acceptera
stämplingar från båda kontrollerna som den ursprungliga kodsiffran.
Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, så titta i datatabell-referensen.

Anmärkning:
Normalt skall en ersättningskontroll följa två grundläggande regler: ersättningskodsiffran skall inte vara definierad
som en vanlig kontroll och det skall vara en unik ersättningskod för den ursprungliga kodsiffran.
Men, det finns många möjliga orsaker varför detta inte kan följas. Så OE2010 tillåter att dessa regler bryts. Den mest
kända orsaken är att Emitkontroller har fasta kodsiffror, så du måste använda det som finns tillgängligt. Du kan ha
vanliga kodsiffror som ersättningskoder, flera ersättningskodsiffror för samma ursprungskod och det motsatta som är
att ha samma ersättningskodsiffra för flera ursprungskoder. Rapporten visar sådana avsteg. För fler detaljer, se
stycket nedan. Naturligtvis är du som arrangör ansvarig att försäkra att detta fortfarande tillåter en korrekt
stämplingskontroll!
Det finns ett speciellt när du skall använda en vanlig kodsiffra som ersättning. Om du av misstag har förväxlat två
kontroller vid utplaceringen, så ange de båda som ersättning för den andra. (Tänk på att detta absolut är ett brott mot
tävlingsreglerna…)

Rapporter
Rapporten listar alla ersättningsdefinitioner tillsammans med en kommentar. Denna visar om det finns avsteg från de
grundläggande reglerna (se ovan). Så glöm inte att titta i rapporten efter varje ändring!
Möjliga kommentarer är
Reserv-kodsiffran används som en vanlig kontroll.
Reserv-kodsiffran används för flera kontroller.
Några kontroller har samma ersättningskontroller eller så har någon ersättningskontroll använts flera gånger.
Kontrollera om du kan undvika sådant.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 221 -

Referens

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
All redigering gäller den valda etappen.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Utvärdera brickorna

5.7.5 Ignorera delsträckor
Ibland så önskar du kanske utesluta en del av banan (en eller fler delsträckor) från tidsberäkningen. Till exempel, om
deltagarna måste korsa en trafikerad väg på sin bana, så skall tiden för korsa inte tas med. Nu kan du placera en
kontroll på var sin sida av vägen och ta bort tiden för denna delsträcka.
Det är även möjligt att ange en valfri kontroll på banan som målet, vilket betyder att tiden räknas bara fram till denna
kontroll. För detta, så måste du ignorera alla efterföljande delsträckor.

Ange delsträckans två kontroller (kodsiffrorna). Tänk på att riktningen är viktig: endast banor, där denna delsträcka
finns med i riktningen från den första till den andra kontrollen, kommer att beräknas. Om samma delsträcka skall
ignoreras i den omvända riktningen också, så ange en annan delsträcka genom att skifta kodsiffrorna med varandra.
Det finns speciella kodsiffror tillgängliga: kodsiffra 998 betyder starten och kodsiffra 999 betyder målet.
Om denna delsträcka skall ignoreras för alla klasser, så markera den kolumnen. I detta fall, så bortses från inmatad
information i klasskolumnerna. För att endast ignorera delsträckor för speciella klasser, så avmarkera kolumnen Alla
klasser och ange upp till 5 klasser i kolumnerna för klasser. Om du har fler än 5 klasser som detta skall gälla, så
definiera samma delsträcka så många gånger som du behöver för att mata in alla klasser.
Att ha definierat ignorerade delsträckor här betyder inte att resultaten justeras automatiskt. Använd knappen
Uppdatera löptider för att göra detta. Denna beräkning görs automatiskt när du stänger fönstret.

Anmärkning:
Efter att ha ändrat ignorerade delsträckor, måste alla klienter (speciellt de som läser in brickor) stänga och öppna
sina fönster eller uppdatera dem.

Rapporter
Rapporten ger en översikt över ignorerade delsträckor.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
All redigering gäller den valda etappen.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
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Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Utvärdera brickorna

5.7.6 Startuppehåll
Ibland kan det vara nödvändigt att ha ett startuppehåll. Detta kan hända vid stora flerdagarstävlingar där du har en
obligatoriskt allmän transport till start- och målområdet, som kan bli försenad.
Med denna funktion kan du förskjuta alla starttider med ett specificerat tidsintervall från och med en tidpunkt.

Du får ett protokoll från denna åtgärd. Alla deltagare kommenterar om det fanns fel då starttiderna försköts. Detta kan
hända om några har startat vid sin ursprungliga tid och några startat senare eller om du gjort något misstag.
Undersök meddelandena och försök att lösa problemen i Utvärdera brickorna. Om du har gjort något misstag, är det
möjligt att möjligt att ånga ändringen genom att ändra Förskjut med till sin negativa motsvarighet.
Följande meddelanden kan visas.
Tiden ändrad

Du har markerat valet Förskjut deltagare som redan är i mål och deltagaren är redan i
mål. Detta betyder att löptiden har räknats om. Den nya tiden visas tillsammans med
måltiden i röd färg (om du använder standardlayout).

Tidsfel

Detta är en deltagare som gått i mål och vars måltid är innan den nya starttiden. Mest
troligt om gjorde ett misstag genom att flytta fel starttider.

Stämplingsfel

Detta är en deltagare som har gått i mål och vars första stämpling är innan den nya
starttiden. Mest troligt gjorde du ett misstag genom att flytta fel starttider.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Inställningar – Förskjut starttider
Börja med

Förskjut med

Val: Startplatser och/eller
startboxar

Ange den första starttid då startuppehållet började. Var säker på att använda
korrekt tidsformat, speciellt relativ eller verklig tid! Det rekommenderas att
endast använda verklig tid här.
Ange avbrottets längd, vilket är det intervall som starttiderna skall förskjutas
med. Negativa intervall är även möjliga för att möjliggöra åtgärd av ett tidigare
misstag.
Om du har flera startplatser, kanske startuppehållet bara gäller en av dem. Du
kan begränsa denna åtgärd till de valda startplatserna och/eller startboxarna.
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För mer information om startplatser och startboxar, se Startorganisation per
klass-referensen.
Du måste själv välja, beroende på tidpunkten när du utför denna åtgärd. Om du
gör detta omedelbart efter att den första förskjutna deltagaren har startat, så är
det klokt att inte markera detta val. Om du gör det en tid efter den verkliga
omstarttiden, så kan några av de berörda deltagarna redan gått i mål och fått
fel tid eftersom detta fortfarande byggde på den ursprungliga (ej förskjutna)
starttiden. Om du markerar detta val, så justeras tiderna. Se även
förklaringarna ovan.

Rapportformat
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Lotta startlistan per klass
Lotta startlistan per bana

5.7.7 Prisutdelning
Denna funktion hjälper dig att förbereda prisutdelningarna under tävlingen. Vid många tävlingar är startlistan
organiserad så att några klasser blir färdiga medan andra fortfarande pågår. Det önskas ofta att ha flera (korta)
prisutdelningar under tävlingen. En klass, som har priser, är färdiga för prisutdelning om inga deltagare längre kan slå
de första n deltagarna.

Ange Antal priser och om du så vill även Prisutdelningstid. Men för-planering av det senare är inte nödvändigt. Se
nedan.
Medan inmatning av dessa uppgifter är en ganska enkel uppgift, så måste det huvudsakliga arbetet göras med
användning av Kontroll och resultatlista för prisutdelning. Klicka på Kontrollera-knappen för att visa den:
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I urvalspanelen finns bara de klasser tillgängliga för vilka du har angett ett antal priser. För de valda klasserna visas
ett resultat omfattande de första n placeringarna (vilka du behöver för prisutdelningen). Under detta rapporteras de
deltagare som fortfarande kan slå de första n placeringarna. De markeras med ett +-tecken i placeringskolumnen.
Det är en tolerans på 5 minuter utöver tiden att slå, för att få med de som väntar på att få sin bricka inläst efter
målgång. Det finns också rapporterade löpare som uppenbarligen glömt att läsa in sin bricka. Dessa markeras med
asterisker ***. OE2010 rapporterar de deltagare som inte har någon sluttid och som har överskridit maxtiden. Denna
beräknas som ledartiden + 1 timma om ledartiden är under 1 timma eller dubbla ledartiden i andra fall.
Tillsammans med klassnamnet kan du se det antal deltagare som gått i mål jämfört mot totala antalet deltagare
samt statusen Klar eller Ej klar. En klass anses inte vara klar, om det finns rapporterade deltagare enligt ovan.
För klasser utan tidtagning, visas alla som har gått i mål (oberoende av antal priser) och alla saknade.
Läs mer i avsnitten nedan för hur denna rapport skall användas genom att ange rätt val. Som standard är rapporten
alltid förinställd med de nästkommande prisutdelningarna.

Anmärkning
Det är mycket viktigt att datorns klocka är exakt synkroniserad med den officiella tävlingstiden! Tiden som
visas för saknade deltagare beräknas med datorns klocka.
Om du tittar på en äldre tävling som prov, kan du se saknade deltagare utan tid. Det beror på att OE2010 måste
använda tävlingsdagen för att beräkna tiden för saknade deltagare. För att se korrekta tider, måste ändra tävlingsdag
till dagens datum och kanske ställa datorns klocka till passande tider för att simulera situationer under tävlingen.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Inställningar
Snabbval: Nästa prisutdelning

Detta är förvalt. Alla klasser, vars prisutdelningstid inte har passerats eller som
saknar prisutdelningstid, visas. Normalt kan du låta denna inställning vara och
finjustera valet manuellt eller tillsammans med valet Endast klara klasser.

Snabbval: Typ 1 eller typ 2

Som för alla klassrapporter, kan du välja alla klasser av önskad klasstyp,
genom att markera dem. För mer information om klasstyper se Klasserreferensen.

Visning: Endast klara klasser

Om du tror att uppgiften om ej klara klasser är riktig, kan du begränsa
rapporten till endast klara klasser. Markera detta val och uppdatera rapporten.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok
Namn

- 225 -

Referens

Namnen visas enligt denna inställning.

Hur denna funktion används
Som en förutsättning, måste du ha angett antal priser för alla relevanta klasser. Även om du har en grov
tidsuppskattning om när specifika klasser borde vara klara, så mata inte in dessa tider här.
Öppna rapporten när du tror att det är dags för den första prisutdelningen. Första gången skall alla klasser väljas och
varje klass får en status klar eller ej. Undersök k lasserna som inte är k lara. Om du anser att detta är OK, så
begränsa rapporten till Endast klara klasser. Markera detta val och uppdatera rapporten. Om du inte vill dela ut pris
till alla dessa klasser ännu, så avmark era respek tive k lass i urvalspanelen och uppdatera rapporten igen. Om du har
rätt klasser i rapporten, så tilldela dem sin (verkliga) prisutdelningstid. Ange tiden i fältet under rapporten och tryck
på Prisutdelning-knappen. Rapporten uppdateras automatiskt så att den nu visar prisutdelningstiden tillsammans
klassrubriken. Skriv ut denna rapport och använd den för prisutdelningen.
Öppna rapporten igen när det är dags för nästa prisutdelning. Som förval, innehåller rapporten inte de tidigare
hanterade k lasserna, eftersom prisutdelningstiden har passerats. Arbeta med rapporten enligt instruktionerna ovan.
Upprepa detta steg så ofta som du behöver.
Anmärkning: För att ta bort de saknade deltagarna från listan (för att få k lassen k lar), behöver du tilldela dem en
måltid eller en status som Ej start och sedan uppdatera rapporten. Om du känner till de saknade deltagarna kan du
också bortse från klassens status och lägga till klassen till nästa prisutdelning.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
All redigering gäller den valda etappen. Kontroll-rapporten använder alltid den etapp som den har öppnats från i
huvudmenyn. I rapporten, markera Total tid om du vill ha prisutdelning enligt de totala resultaten efter denna etapp.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Resultatrapporter

5.7.8 Tidtagning
Vid sidan av den vanligaste tidtagningsmetoden med målstämpling, kan du behöva ange måltider manuellt eller
använda ett externt tidtagningssystem eller PC klockan för tidtagning.
Du hittar dessa funktioner under På tävlingsdagen – Tidtagning. Det beror på din licens om du kan se alla
funktioner här.

Du kan mata in tider manuellt. Denna funktion kan även användas för att snabbt mata en ej startande deltagare. Du
kan ta tid med PC klockan eller något annat externt tidtagningssystem. Än så länge stödjer SportSoftware
SportIdent, Emit, MicroGate och Alge. Alla dessa kan användas tillsammans med vilket som av de två
stämplingssystemen för identifikation. Var säker på att du förstår SportSoftwares grundläggande principer för
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tidtagning, innan du börjar använda ett externt tidtagningssystem.
Under ett nätverksavbrott, måste du lagra tiderna lokalt i nödläge. Efter att ha återställt nätverket kan du ladda upp
dessa tider med hjälp av Nätverksuppdateringen-funktionen.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter

5.7.8.1 Manuell inmatning
Av olika orsaker kan det vara nödvändigt att ange måltider manuellt, t.ex. om du använder ett externt
tidtagningssystem som hade ett fel under en stund. Men, det bäst kända syftet med detta fönster är att du kan ange
ej startande deltagare väldigt snabbt här.

Ange startnumret, måltiden och statusen. För att ange ej startande (eller kanske ej godkända...) deltagare, välj bara
status till korrekt värde, lämna måltiden tom och ange startnumren.
För snabb inmatning, använd det numeriska tangentbordet. Istället för kolon (:) kan du även använda punkten eller
kommatecknet på det numeriska tangentbordet. I detta fönster kan Enter-tangenten användas för att flytta från ett
inmatningsfällt till nästa.
Deltagarna listas ovan tillsammans mål- och löptider. Om deltagaren redan har fått en måltid, kommer du att höra en
varningston och den tidigare rapporterade tiden anges. Eventuella skrivfel vid inmatning av startnummer syns på detta
sätt. Du kan när som helst korrigera en felaktig måltid genom att mata in (den korrekta) måltiden igen.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Inställningar
Resultatblad

För varje deltagare skapar OE2010 ett resultatblad som innehåller alla
stämplingar och mellantider. Välj det önskade utskriftsläget här.
Automatisk

Resultatblad skrivs ut automatiskt. Antalet blad per sida är
enligt den valda etikettlayouten. Endast fulla sidor skrivs ut
automatiskt. För att undvika väntan, kan du skriva ut
ofullständiga sidor med knappen Resultatblad.

Utskriftskö

Resultatblad kommer att köas och skrivs ut genom att
trycka på Resultatbladsknappen. Antalet blad i kö visas i
knappen.

Ingen

Inga blad skrivs ut.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 227 -

Referens

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
Utvärdera brickorna

5.7.8.2 Tidtagning – Grunder
De olika tidtagningsfunktionerna fungerar alla på samma sätt. Så den allmänna funktionen för tidtagning beskrivs i
detta ämne. Som ett exempel, se skärmbilden med tidtagning som använder SportIdent nedan.

Det är möjligt att använda vilket som av de två stämplingssystemen Emit och SportIdent tillsammans med vilket
som av de tidtagningssystem som stöds: PC klockan, SportIdent, Emit, MicroGate och Alge. Se i den speciella
hjälpen för vartdera tidtagningssystem för speciella funktioner. Beroende på kombinationen av stämplingssystem och
tidtagningssystem behöver oftast två enheter anslutas till fönstret, en för tidtagningssystemet som ger
identitetsstämplingarna och en från tidtagningssystemet som ger tiderna.
Fönstret har olika utseende beroende på stämplingssystem, huvudsakligen för att du med SportIdent kan identifiera
inläsningsenheten och visas dess egenskaper.
Se även Tidtagning – Ytterligare uppgifter för en mer uppgiftsorienterad beskrivning.

Anmärkning
Tidtagningsfunktionerna är bara meningsfulla om deltagarna bär nummerlappar.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har fyra avsnitt.

Inställningar
Dessa inställningar definierar hur denna funktion uppträder.
Visa alla tider

Som förval visas endast tiderna för den valda typen (mål/start). Men ibland kan
man vilja se alla tider.
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Detta är markerat som förval. Det betyder att senaste mottagna tiden eller
stämplingen alltid är fokuserad och visas. Om du har valt sorteringsordning
efter inmatningsordning eller tid, så kommer senaste registreringen att visas
nederst eller överst efter en automatisk scrollning.
Anmärkning: Du kan välja stigande eller fallande sorteringsordning. På detta
sätt kan du ange hur du föredra att ha visningen: den senaste tiden överst eller
nederst. Om du har valt någon annan sortering, t ex efter startnummer, så
kommer den senaste mottagna tiden/stämplingen att vara synlig, men kommer
inte nödvändigtvis vara överst eller nederst.

SportIdent, Emit, MicroGate eller ALGE
Detta visar speciella val som hör till tidtagningssystemet. Se de speciella ämnena för fler detaljer.

Nödläge
Se avsnittet nedan för mera information.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

Emit (val för stämplingssystemet)
Detta stycke visas endast om du använder Emitstämplingssystem. Valen specificerar vilken slags online-kontroll
som används för identifikation.
Val Kontroll
Du kan definiera den fasta kodsiffran för den anslutna kontrollen. Om du använder
en Samlingsbox, en Online-kontroll eller EmiTag enheterna ETS/ECB, så
innehåller protokollet kodsiffrorna. Därför bör du välja det andra alternativet. Det
här valet tillåter att du kan ha olika kontroller anslutna till samma Samlingsbox
och att skicka olika online kontroller genom samma Emit-radiosändare.
Val Emit-enhet
Emit erbjuder tre alternativ, den vanliga RS232-kontrollen med sin 9-pinnars
DSUB-kontakt, EmiTag enheterna ETS/ECB, och den speciella Online-kontrollen
som du känner igen på sin 8-pinnars runda kontakt.

Anmärkning: För RS232- och Online-kontrollen, stämplingstiden beräknas från PC-klockan. Tänk på att ställa in
PC-klockan riktigt! ETS/ECB enheterna ger sin egen klocktid från.
Kodsiffran har mindre betydelse eftersom de inkommande stämplingarna läggs in som identifikationsstämplingar för
start eller mål enligt valet i den nedre panelen.

Innan du börjar
Det finns några förutsättningar som måste kontrolleras innan tidtagning påbörjas.
Kontrollera inställningarna för stämplingssystemet
Valen Använd startenhet för startstämpling och/eller Använd målenhet får inte vara valda. Dessa val betyder att
start- och/eller måltiden läses från stämplingen som är lagrad i brickan. Det är tvärt emot vad du vill göra här!
Istället vill du ta tider från ett externt tidtagningssystem. Dessa tider skall inte skrivas över genom att läsa in
brickdata efter målgång. För mer information om dessa inställningar, se SportIdent-inställningar respektive
Emit-inställningar referenserna.
Ställ in korrekt tidsformat
Endast tidsformat med tiondelar och hundradelar registrerar tider med den noggrannheten. Alla andra
tidsformat innebär registrering av tider per sekund. Detta är oberoende av vilket tidsformat som
tidtagningssystemet sänder. Men, nuvarande IOF-regler säger att ingen annan upplösning än sekunder ”har
någon betydelse för orientering”.
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I några fall är det nödvändigt att PC klockan är synkroniserad med tävlingstiden. Se de speciella ämnena
för varje tidtagningssystem för mer information.
Ställ in serieporten korrekt för de båda enheterna! För fler detaljer se Inställningar för seriell anslutningreferensen.

Arbeta i tidtagningsfönstret
Inkommande tider och identifikationsstämplingar sparas och visas kontinuerligt.
Om du har tid, så kan du mata in startnumret för nästa inkommande (eller startande) deltagare i förväg. Normalt är
detta inte alltid möjligt och tiderna sparas tillfälligt ”för sig själva”. Då kan senare lägga till startnumret direkt i
tabellen. Spara en post med Spara-knappen eller Enter-tangenten.
Anmärkning: Ett startnummer som skickats med tidtagningssystemet har alltid högre prioritet än ett manuellt
inmatat!
I tabellen ser du deltagaren och tidsflaggan (Start/Mål). Fel färgmarkeras och dokumenteras med ett felmeddelande.
Till höger kan du jämföra deltagarens nuvarande officiella start- och måltider. Om det finns en skillnad mot tiden som
har sänts med tidtagningssystemet (till vänster), så markeras detta med röd färg. En trolig orsak kan vara att samma
deltagare har fått flera tider knutna till sig. I detta fall, kommer endast den senaste att vara giltig och övriga att
markeras som fel. Ta bort dessa felaktiga knytningar. Normalt hör dessa tider till andra deltagare.
På den vänstra kanten hittar du några speciella funktioner för att hantera fel.
Knyt deltagare till föregående tid
Deltagaren kommer att flyttas upp ett steg och knytas till den tiden. Endast ej knutna tider med rätt flagga
används.
Knyt deltagare till nästa tid
Deltagaren kommer att flyttas ned ett steg och knytas till den tiden. Endast ej knutna tider med rätt flagga
används.
Byt tid med föregående deltagare
Deltagaren flyttas en tid upp och tilldelas denna tid. Om den tiden redan var tilldelad till en annan deltagare
byts tiderna.
Byt tid med nästa deltagare
Deltagaren flyttas en tid ner och tilldelas denna tid. Om den tiden redan var tilldelad till en annan deltagare
byts tiderna.
Ta bort knytning av deltagare till denna tid
Tiden behålls i tabellen, men raderas för deltagaren. Om detta var en felaktig knytning (ljust röd), så har
detta ingen effekt på deltagarens officiella tid.
Duplicera tiden
Duplicerar den markerade tiden.
Ta bort tiden
Tiden tas bort från tabellen. Detta är bara möjligt om den inte är knuten till någon deltagare.
Hoppa till första data
Hoppa till sista data
Du kan även infoga tider manuellt. För att göra detta, mata in den saknade tiden i det manuella inmatningsfältet nere
till höger och spara den genom att klicka på knappen
eller trycka på Enter-tangenten. Du kan även välja att
mata in tillhörande startnummer i startnummerfältet.
Anmärkning: Om du har matat in tider manuellt, så kanske inte längre inmatningarna i tidsordning.

Avbryta automatisk mottagning
Om så krävs kan du avbryta automatisk mottagning med Stopp-knappen. Alla påföljande tider och stämplingar
kommer att köas. Klicka på Start-knappen för att återstarta automatisk mottagning.
Normalt, så behöver du inte använda denna funktion. Om frekvensen för inkommande tider är hög, så ta emot
stämplingarna och tiderna i ett fönster. Öppna ytterligare ett fönster offline (som visar samma data) och hantera alla
fel där.
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Anmärkning
När fönstret öppnas eller tabellen uppdateras kommer alla mottagna mål- och starttider att visas. Under användning,
läggs bara de tider som har tagits emot av detta fönster till. Detta är gjort för att en bättre översikt när man tar emot
från flera olika enheter i flera olika fönster.

Vilka tider kommer att sparas (start och/eller mål)?
Ner till vänster kan du välja om du tar emot start- eller måltider.
Med SportIdent kan denna inställning vara fast beroende på enhet om OE2010 har detekterat en stämplings- eller
tidtagningsenhet med funktionen start eller mål. Om någon annan funktion har detekterats (du kan även använda
vanliga kontrollenheter för identifikation) eller om ingen enhet kunde identifieras (t ex enheter som är anslutna över
radioöverföring), kan inställningen ändras manuellt. Alla inkommande stämplingar sparas enligt inställningen Start/
Mål.
Med Emit eller PC klockan måste inställningen alltid göras manuellt, förutom om du använder en SI start- eller
målenhet för identifikation.
Från MicroGate och ALGE överförs start- eller målflaggan från tidtagningssystemet. Därför är den oberoende till
inställningen i fönstret.
Teoretisk är det möjligt att ta emot alla tider i ett enda fönster. Men det rekommenderas att ha åtminstone ett fönster
var för start och mål. Detta bör du göra med hjälp av flera klienter i ett nätverk. Du kan även öppna flera
tidtagningsfönster i samma dator samtidigt. Med ett externt tidtagningssystem kan du ansluta rätt enheter till rätt
fönster och se den automatiska hanteringen.
Använd valet Visa alla tider för att visa alla tider, inte bara de som sparas.

Hur identifikationen fungerar
Vid målet sänder först tidtagningssystemet den exakta tiden från målfotocellen (eller PC klockan). Efter det så
stämplar deltagaren på SportIdent- eller Emit-enheten. Med hjälp av brickans nummer kommer den första oknutna
tiden knytas till den deltagaren.
Vid starten har du den motsatta ordningsföljden. Identifikationsstämplingen görs först och efteråt kommer starttiden
(som har skickats från tidtagningssystemet) att knytas till den första stämplingen utan någon officiell tid.
I båda fallen börjar sökningen från den senaste knutna tiden.
Om du har matat en ett startnummer för direktknytning, har detta företräde. Stämplingen kommer att läggas till tiden
som redan är knuten. Så det är även möjligt att arbeta utan någon identifikationsstämpling.
Några stämplingssystem stödjer denna förhandsknytning själva. En förhandsknytning som gjorts av
tidtagningssystemet överrider alltid all inmatning i OE2010.

Nätverksavbrott – Nödläge
Nödläget hjälper dig att hantera nätverksavbrott. Under ett nätverksavbrott är den grundläggande idén att klienterna
som samlar in tiderna och stämplingarna kan växla till lokalt läge och bara fortsatta arbetet lokalt. Senare, då
nätverket åter är uppe, kan dessa tider enkelt laddas in i huvudtävlingen.
Eftersom nödläget är en funktion som bara behövs i lokalt läge, är den inte tillgänglig när man arbetar på en tävling i
nätverket.

Förberedelser
Förbered en lokal tävling som du kan byta tillbaka till för lokal användning, på varje klientdator för tidtagning. Den
lokala tävlingen skall vara en kopia av originaltävlingen.

Att göra vid avbrott i nätverket
Om nätverket är nere, får du meddelande av någon funktionär eller så meddelar dig OE2010 dig med dialogen
Nätverkskontakten bröts.
Stäng OE2010 och starta om programmet. Nu byter programmet tillbaka till lokalt läge och använder din
förberedda lokala tävling, om du har öppnat den som din senaste lokala tävling.
Öppna Tidtagnings-fönstret
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Fäll ner Nödläge-menyn i Inställningspanelen och klicka på Start-knappen.
Fönstret visar att du nu arbetar i nödläget:

Överst visas även namnet på nödlägets extra loggfil och det antalet tider som sparats i den.
Fortsätt bara med att ta emot stämplingar och tider. De kommer att sparas i den lokala tävlingen. Om detta är
en lokal kopia av huvudtävlingen, så kommer kända brickor eller startnummer att hanteras på samma sätt som
i originaltävlingen och tiderna knytas automatiskt.

Att göra efter att nätverket fungerar igen
Stäng Tidtagnings-fönstret.
Byt tillbaka till huvudtävlingen på nätverket.
I huvudtävlingen, öppna Tidtagnings-fönstret och fortsätt att ta emot som vanligt.
Dessutom, öppna Tidtagning – Nätverksuppdatering-fönstret.
Ladda upp alla tider som har lagrats under nödläget. För mer information, se Tidtagning –
Nätverksuppdatering-referensen.

Mer detaljer om nödloggfiler
Nödloggfilerna sparas i Logs-mappen i mappen för Programinställningarna. För fler detaljer se i Programmapparreferensen. Nödloggfilerna består av två filer som har namn liknande FinishLog1_EM.dat och FinishLog1_EM.idx, där
1-6 är etappens nummer (1 för endagars). Om du vill ladda upp dem på en central plats (kanske direkt på servern), så
samla in dem från tidtagningsdatorerna och kopiera dem till en central plats. Du kan sedan läsa in brickorna till
huvudtävlingen med Nätverksuppdateringen-funktionen.
Samma loggfiler används för alla tävlingar. Om OE2010 hittar brickor från tidigare datum i nödloggfilen, blir du
tillfrågad om att ta bort dessa när du byter till nödläget.

Rapporter
Rapporten visar alla tider och till vilka de har knutits, tillsammans med en självförklarande kommentar som så krävs.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
Tidtagning – Nätverksuppdatering
Tidtagning – PC klockan
Tidtagning – SportIdent
Tidtagning – Emit
Tidtagning – MicroGate
Tidtagning – Alge
Resultat
SportIdent-inställningar
Emit-inställningar
Inställningar för seriell anslutning
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5.7.8.3 Tidtagning – PC klockan
Du kan använda PC klockan tillsammans vilket som av de båda stämplingssystemen Emit och SportIdent för
identifikationsstämplingen.
De olika tidtagningsfunktionerna fungerar alla på samma sätt. Det allmänna tidtagningsarbetet beskrivs i Tidtagning –
Grunder-referensen. Läs detta innan om du ännu inte är bekant med tidtagning i OE2010.
Detta ämne lägger bara till den hantering som bara gäller för tidtagning med PC klockan.

Tiderna tas med PC klockan. Tänk på att den är korrekt inställd!
Tidsfältet visar PC klockans rullande tid. Genom att trycka på mellanslagstangenten så sparas den aktuella tiden i
tabellen. Eftersom start/mål-flaggan måste ställas in manuellt här, så är det absolut nödvändigt att ha två olika
fönster gående för start och mål.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
Tidtagning – Nätverksuppdatering
Inställningar för seriell anslutning

5.7.8.4 Tidtagning – SportIdent
Du kan använda SportIdent Sprinterstation eller t.o.m. stämplingen från en vanlig kontrollenhet för tidtagning.
De olika tidtagningsfunktionerna fungerar alla på samma sätt. Det allmänna tidtagningsarbetet beskrivs i Tidtagning –
Grunder-referensen. Läs detta innan om du ännu inte är bekant med tidtagning i OE2010.
Detta ämne lägger bara till den hantering som bara gäller för tidtagning med SportIdent.
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Den här funktionen är gjord för SportIdent Sprinterstationer med det speciella start- eller målläget med tidtrigger.
Dessa stationer sänder både tider från fotocellen och identifikationsstämplingar.
Med valet Spara stämplingar som officiella tider, kan du använda vanliga SI-enheter (start, mål eller kontroll) för
tidtagning.
Om OE2010 har hittat en station med funktionen start eller mål, så låses start/mål-flaggan till den typen. Med
normala kontrollenheter eller om ingen enhet kunde identifieras (t ex enheter som är anslutna över radioöverföring),
kan inställningen ändras manuellt. Alla inkommande stämplingar sparas enligt inställningen Start/Mål.
Eftersom endast start- eller måltider kan registreras från samma enhet, så är det absolut nödvändigt att ha två olika
fönster gående för start och mål.

Anpassa inställningarna
Se Tidtagning – Grunder-referensen för beskrivning av de grundläggande valen.
Där finns ett speciellt avsnitt med SportIdent-val.
Spara stämplingar som officiella tider

Markera detta val om du använder vanliga enheter för tidtagning.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
Tidtagning – Nätverksuppdatering
SportIdent-inställningar
Inställningar för seriell anslutning

5.7.8.5 Tidtagning – Emit
Du kan använda Emit ETR/RTR tidtagningsenhet tillsammans med vilket som av de båda stämplingssystemen Emit
och SportIdent för identifikationsstämplingen. Om du använder EmiTag, måste du använda ETS/ECB enheterna.
De olika tidtagningsfunktionerna fungerar alla på samma sätt. Det allmänna tidtagningsarbetet beskrivs i Tidtagning –
Grunder-referensen. Läs detta innan om du ännu inte är bekant med tidtagning i OE2010.
Detta ämne lägger bara till den hantering som bara gäller för tidtagning med Emit tidtagningsenheter.
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Ställ korrekt tidsformat ner till vänster. Tiderna registreras med ETR/RTR- resp. ETS/ECB-enheten och de identifieras
med stämplingar från kontrollen.
Med valet Spara stämplingar som officiella tider, kan du använda en vanlig Emit-kontroll för tidtagning. Använd detta
val om du har gjort Emit-valet Tidtagning – Onlinestämpling. Det är också rätt val om du använder ETS/ECB och en
loop som läser EmiTag. Se Emit-inställningar-referensen för fler detaljer.

Anmärkning:
Det är även möjligt att samla in online måltider med Speaker-funktionerna. För fler detaljer se Online monitor (klient)och Online monitor (server)-referenserna. Men, det rekommenderas att använda denna tidtagningsfunktion för detta
syfte eftersom du har större möjligheter att ändra manuellt och du inte behöver bry dig om Winsock-portar etc.

Anpassa inställningarna
Se Tidtagning – Grunder-referensen för beskrivning av de grundläggande valen.
Där finns två speciella avsnitter med Emit-val.
Spara stämplingar som officiella
tider

Markera detta val om du använder onlinestämplingen från en vanlig mål-kontroll
ör tidtagning.

ETS/ECB resp. ETR/RTR

Välj rätt tidtagningsutrustning.

Tid = Kontakt sluten

Detta är en speciell inställning vid användning av ETS/ECB med fotocell eller
manuell tryckknapp. Dessa anordningar skickar alltid två tider, en när
kontakten bryts och en när den sluts. Enligt Emit, är ordningen olika i olika av
deras utrustningar. För tidtagning måste alltid den första tiden användas. Med
en tryckknapp kan du enkelt testa det. Tryck in knappen, håll den intryckt ett
tag och slapp slutligen ut den. Om du får tiden vid intryckning, är inställningen
rätt. Om du får tiden när knappen släpps ut, måste du ändra inställningen.
På liknande sätt kan man testa med en fotocell.

De återstående Emit inställningarna gäller för Emit som stämplingssystem och de beskrivs i Tidtagning - Grunder
referensen.

Hur man ställer in ETR/RTR för att fungera tillsammans med OE2010
Välj program 10 för tidtagning och registrering av tider. För information, läs Emit-handboken.
Ställ in tidtagningsporten till överföringshastighet 1200 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit.
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Anmärkning: Detta är annorlunda mot när ETR används för att läsa in brickor!

Hur man ställer in ETS/ECB för att fungera tillsammans med OE2010
Anslut enheten till en USB-port och sätt motsvarande virtuella COM-port till 115200 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet,
1 stoppbit.
Ställ in enheten och looper/tdbrytare som du vill ha dem. För mer information, läs Emits handbok.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
Tidtagning – Nätverksuppdatering
Emit-inställningar
Inställningar för seriell anslutning
Online monitor (klient)
Online monitor (server)

5.7.8.6 Tidtagning – MicroGate
Du kan använda en tidtagningsenhet från MicroGate tillsammans med vilket som av de båda stämplingssystemen
Emit och SportIdent för identifikationsstämplingen.
De olika tidtagningsfunktionerna fungerar alla på samma sätt. Det allmänna tidtagningsarbetet beskrivs i Tidtagning –
Grunder-referensen. Läs detta innan om du ännu inte är bekant med tidtagning i OE2010.
Detta ämne lägger bara till den hantering som bara gäller för MicroGate tidtagningssystem.

Välj din Microgate-enhet från listboxen.
Microgate-REI2 och MicroGate-RaceTimer2 stödjer verkliga starttider som sänds över startkanalen. Alla andra
kanaler anses vara tider från målet. Tidstypen definieras på detta sätt av MicroGate-enheten och den är därmed
oberoende av stat/mål-inställningen.
Du kan knyta tiderna med startnummer med REI2/RaceTimer2 och överföra dem tillsammans till OE2010.

Anpassa inställningarna
Se Tidtagning – Grunder-referensen för beskrivning av de grundläggande valen.
Där finns ett speciellt avsnitt med MicroGate-val.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok
MicroGate-enhet
Tider att beräkna

- 236 -

Referens

Välj rätt slags enhet: REI2 eller RaceTimer2.
MicroGate-enheterna har två seriella linjer som du kan ansluta till olika datorer
eller åtminstone olika tidtagningsfönster på samma dator. Detta är gjort för att
möjliggöra bearbetning av start- och måltider på två olika platser. Men,
Microgate-enheten fördelar inte start- och måltiderna, utan sänder alla tider i
båda linjerna.
Ställ in valet Alla, om du vill bearbeta alla tiderna i detta fönster. Ställ in på
Endast Start eller Mål, om du bara vill beräkna start- eller måltider i detta
fönster. Välj rätt typ från boxen nere till vänster.

Hur man ställer in MicroGate för att fungera tillsammans med OE2010
REI2
Använd programmet PC-Online.
I programinställningen, ställ in Tid att mata in till 0 sekunder.
I REI2-inställningen, ställ in den serieport som används (dator A eller B) till 38400 bitar/s, Online=Ja, Offline=Ja samt
Tick=Från.
I detta fönster, ställ in tidtagningsporten till 38400 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet och 1 stoppbit.

RaceTimer2
Använd programmet PC-Online.
I detta fönster, ställ in tidtagningsporten till 2400 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet och 1 stoppbit.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
Tidtagning – Nätverksuppdatering
Inställningar för seriell anslutning

5.7.8.7 Tidtagning – Alge
Du kan använda en tidtagningsenhet från ALGE tillsammans med vilket som av de båda stämplingssystemen Emit
och SportIdent för identifikationsstämplingen.
De olika tidtagningsfunktionerna fungerar alla på samma sätt. Det allmänna tidtagningsarbetet beskrivs i Tidtagning –
Grunder-referensen. Läs detta innan om du ännu inte är bekant med tidtagning i OE2010.
Detta ämne lägger bara till den hantering som bara gäller för ALGE tidtagningssystem.
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Välj din ALGE-enhet från listboxen.
Förutom ALGE S3, så stödjer alla enheter verkliga starttider som sänds över startkanalen. Alla andra kanaler anses
vara tider från målet. Tidstypendefinieras på detta sätt av ALGE-enheten och den är därmed oberoende av stat/målinställningen.
Med TDC8000 och senare, samt Timy, kan du knyta tiderna med startnummer och därefter överföra dem tillsammans
till OE2010.

Anpassa inställningarna
Se Tidtagning – Grunder-referensen för beskrivning av de grundläggande valen.
Där finns ett speciellt avsnitt med ALGE-val.
ALGE-enhet

Välj rätt slags enhet: ALGE TdC800, Timy, ALGE S3 eller ALGE S4.

Hur man ställer in ALGE-enheter för att fungera tillsammans med OE2010
ALGE TdC8000 och kompatibla, Timy
Använd programmet Split (inte med Timy).
Du kan ställa in hastigheten till 2400, 4800, 9600 eller 19200 bitar/s. Inställningen för enheten måste stämma med
tidtagningsinställningarna i detta fönster. Dessutom måste 8 databitar, ingen paritet och 1 stoppbit ställas in.

ALGE S3
Ställ in serieporten till 2400 bitar/s, 7 databitar, ingen paritet och 2 stoppbitar.

ALGE S4
Ställ in serieporten till 2400 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet och 1 stoppbit.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
Tidtagning – Grunder
Inställningar för seriell anslutning

5.7.8.8 Tidtagning – Nätverksuppdatering
I Nödläget kommer tiderna att sparas i den lokala loggfilen. Om du behöver mer information om nödläget, se
Tidtagning – Grunder referensen.
Fönstret öppnar nödloggfilen på den datorn automatiskt.
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När nätverket fungerar igen efter avbrottet, kan du snabbt ladda upp alla tider som har sparats lokalt under nödläget in
i huvudtävlingen. Den lokala nödloggfilen skall endast innehålla de tider som har registrerats under nätverksavbrottet.
Klicka bara på Start för att lägga in dem i huvudtävlingen.
Vid extraordinära fall, måste du kanske välja enskilda tider eller intervall, t ex om det var flera avbrott under tävlingen.
Använd en passande sorteringsordning och välj ut rätt tider.
Med knappen Töm kan du rensa loggfilen.
Eftersom fönstret laddar den lokala nödloggfilen automatiskt, rekommenderas det att bearbeta den loggfil på varje
klient lokalt. Ytterligare en orsak till att göra så är att operatören på datorn har bäst kunskaper att avgöra vid
osäkerheter. Målnödloggfilerna sparas i Logs-mappen i din Programinställningsmapp. För fler detaljer studera
Programmappar-referensen. Nödloggfilerna består av två filer som benämns som FinishLog1_EM.dat och
FinishLog1_EM.idx, där 1-6 är etappens nummer (1 för endagars).

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har ett formatstycke.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
Tidtagning – Grunder

5.7.9 Avläsningsenhet – Backup
Du kan läsa in backup-minnet från en SportIdent eller Emit avläsningsenhet och lägga in brickor till tävlingen. Denna
funktion används ofta om du har läst in brickor med en fristående avläsningsenhet, t ex SportIdent sträcktidsskrivare,
och efteråt vill ladda in dem i OE2010 för att kunna publicera resultaten.
Arbetssättet i detta fönster är lika som Loggfiler-funktionen, med den huvudsakliga skillnaden att du får brickor från
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enhetens minne istället för från loggfilen.

Klicka på Inläsning. Detta kommer att öppna antingen Läsa in backup från SI-enhet, Läsa in backup från Emit MTR,
eller Läsa in backup från Emit ECU/MTR5 dialogen, beroende på vilket stämplingssystem som du använder. Dialogen
stannar ovanpå detta fönster. Du kan arbeta med enheterna (kanske läsa in från flera enheter). Varje åtgärd noteras i
loggfönstret. Alla inlästa brickor samlas i listan längst ner. Om så behövs, kan du stänga enhetsdialogen och öppna
den igen med ett klick på Inläsning-knappen. Förutom huvudsyftet (inläsning), erbjuder enhetsdialogen några
ytterligare underhållsåtgärder. Innan du fortsätter att läsa detta ämna, rekommenderas du att studera antingen Läsa
in backup från SI-enhet-referensen, Läsa in backup från Emit MTR-referensen eller Läsa in backup från Emit ECU/
MTR5-referensen för fler detaljer.
Du kan välja de önskade deltagarna eller brickorna från listan av inlästa brickor längst ner. Använd en passande
sorteringsordning och snabbsökfältet till vänster ovanför urvalstabellen. Klicka på Mata in och titta i fönstret med
loggrapporten.
Anmärkning: sorteringsordningen för urvalstabellen ändras automatiskt till inmatningsordning. Detta är nödvändigt
för att hantera flera olika tilldelningar för samma bricka i rätt ordning. Om du har läst in från flera enheter, så är du
själv ansvarig för vad som händer med dubblerade brickor.
Med knappen Töm kan du radera listan med inlästa brickor.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Inställningar
Dessa inställningar definierar hur brickorna skall beräknas då de läggs in i tävlingen.
Tilldela brickor till deltagare Använd samma bricka En bricka från backupen sparas som oparad, om den redan
flera gånger
har sparats för en deltagare och finns med flera gånger i
backupen. Hantera dessa i Utvärdera brickor.
Om valet inte markeras, kommer samma bricka att skrivas
över.
Lägg till från arkivet
Om brickan är ny för tävlingen, så letas den upp i arkivet. Om
brickas hittades där, så läggs deltagaren in i tävlingen från
arkivet.
Anmärkning: Denna tilldelning fungerar på samma sätt
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som med Läs in brickor – Registrering. Samma
förutsättningar (startstämpling, individuella banor) krävs och
OE2010 beräknar den mest passande banan automatiskt. För
fler detaljer se Läsa in brickor – Registrering referensen.
Beräkningsläge

Detta definierar hur brickorna skall sparas.
Infoga/skriv över allt

Befintliga brickor skrivs över och nya läggs till.

Infoga endast nya

Endast nya läggs till, befintliga rörs inte.

Skriv endast över
befintliga

Endast befintliga brickor skrivs över, nya ignoreras.

Skriv endast över
Befintliga brickor kommer att skrivas över med samma bricka
befintliga, endast
endast om den har en senare inläsningstid.
senaste inläsningarna
Spara alla till ”oparade” Alla brickor sparas som ”oparade”.
Okända brickor

Spara till ”oparade”

Okända brickor sparas som ”oparade”.

Ignorera

Okända brickor ignoreras.

Rapportformat
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Utvärdera brickorna
Läsa in brickor
Läsa in brickor med registrering
Loggfiler
Läsa in backup från SI-enhet
Läsa in backup från Emit MTR
Läsa in backup från Emit ECU/MTR5

5.7.10 Loggfiler
Alla inlästa brickor lagras i en lokal loggfil som säkerhet. Detta är användbart för att återställa efter en krasch eller
nätverksproblem. I de flesta fall kan du leta efter en enskild bricka som kan ha förlorats i Utvärdera brickorna genom
borttagning av misstag. Arbetssättet i detta fönster är lika som Avläsningsenhet – Backup-funktionen, med den
huvudsakliga skillnaden att du får brickor från loggfilen istället för från enhetens minne.
Funktionen Loggfiler öppnar den lokala loggfilen för den nuvarande tävlingen automatiskt.
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Du kan välja de önskade deltagarna eller brickorna från loggfilen. Använd en passande sorteringsordning och
snabbsökfältet till vänster ovanför urvalstabellen. Klicka på Start och titta i fönstret med loggrapporten. Anmärkning:
sorteringsordningen för urvalstabellen ändras automatiskt till inmatningsordning. Detta är nödvändigt för att hantera
flera olika tilldelningar för samma bricka i rätt ordning. Om du har läst in från flera enheter, så är du själv ansvarig för
vad som händer med dubblerade brickor.
Som förval visas den nuvarande aktiva loggfilen. Du kan även välja en annan loggfil och ladda dess brickor in till
tävlingen. Du kan samla in loggfiler från alla klienter i ett nätverk, vilka du kanske vill bearbeta på en central plats.
Filerna lagras i Logs-mappen i din Programinställningsmapp. För fler detaljer se i Programmappar-referensen. I Logsmappen hittar du undermappar som har samma namn som tävlingens datamappar. För nätverkstävlingar på servern
är det lokala mappnamnet tävlingsmappnamnet plus _R (för remote). Inuti varje Logs\<Tävlingsmapp> hittar du
loggfilerna för den tävlingen. De består av två filer som har namn som ChipLog1.dat och ChipLog1.idx där 1-6 är
etappens nummer (1 för endagstävlingar).
Med knappen Töm kan du rensa loggfilen.
Ett speciellt fall är hantering av nödloggfilen. Se nedan för fler detaljer.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Inställningar
Dessa inställningar definierar hur brickorna skall beräknas då de läggs in i tävlingen.
Tilldela brickor till deltagare

Behåll tilldelning

Om deltagaren finns kommer samma tilldelning att
göras som i loggfilen. Detta val fungerar bara riktigt
med samma tävling som loggfilen kommer ifrån.
Användning av detta val för att läsa in en loggfil från
en annan tävling kommer att orsaka oförutsägbara
resultat!
Om du avmarkerar detta val, så kommer
tilldelningarna att göras precis som när man läser in
brickor genom att använda bricknumret.
Använd samma bricka En bricka från loggfilen sparas som oparad, om den
flera gånger
redan har sparats för en deltagare och finns med
flera gånger i loggfilen. Hantera dessa i Utvärdera
brickor.
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Om valet inte markeras, kommer samma bricka att
skrivas över.

Beräkningsläge

Detta definierar hur brickorna skall sparas.
Infoga/skriv över allt

Befintliga brickor skrivs över och nya läggs till.

Infoga endast nya

Endast nya läggs till, befintliga rörs inte.

Skriv endast över
befintliga

Endast befintliga brickor skrivs över, nya ignoreras.

Skriv endast över
Befintliga brickor kommer att skrivas över med
befintliga, endast
samma bricka endast om den har en senare
senaste inläsningarna inläsningstid.
Spara alla till ”oparade” Alla brickor sparas som ”oparade”.
Okända brickor

Spara till ”oparade”

Okända brickor sparas som ”oparade”.

Ignorera

Okända brickor ignoreras.

Rapportformat
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Nödloggfil
Om du behöver mer information om nödläget, se Läsa in brickor-referensen.
När nätverket fungerar igen efter ett avbrott, kan du snabbt ladda upp alla brickor som har sparats lokalt under
nödläget in i huvudtävlingen. Klicka på Nödfall-knappen upp till höger om loggfiltabellen. Detta laddar den lokala
nödloggfilen, som bara innehåller de brickor som har lästs in under nätverksavbrottet. Klicka bara på Start för att
lägga in dem i huvudtävlingen.
Anmärkning: inställningarna för loggfilen används inte för dessa brickor. Dessa brickor kommer att hanteras som vid
inläsningen: den rätta deltagaren söks efter med bricknumret och brickan knyts till denna deltagare. Om det är något
problem (okänd etc.), så kommer brickan att lagras till ”oparade”.
Eftersom fönstret laddar den lokala nödloggfilen automatiskt, rekommenderas det att bearbeta den loggfil på varje
klient lokalt. Ytterligare en orsak till att göra så är att operatören på datorn har bäst kunskaper att avgöra vid
osäkerheter. Men, du kanske föredrar att samla in loggfilerna och bearbeta dem på en central plats. Nödloggfilerna
sparas i Logs-mappen i din Programinställningsmapp. För fler detaljer studera Programmappar-referensen.
Nödloggfilerna består av två filer som benämns som ChipLog1_EM.dat och ChipLog1_EM.idx, där 1-6 är etappens
nummer (1 för endagars).

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Utvärdera brickorna
Läsa in brickor
Avläsningsenhet – Backup
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5.7.11 Utvärdera SI-enheter
Du kan ladda ner stämplingarna från backup-minnet på en SportIdent kontrollenhet. Detta används huvudsakligen för
att hitta deltagare som inte har startat från saknade check- eller startstämplingar, men även för att lösa klagomål om
saknade stämplingar mm.

Under menyn Åtgärder hittar du huvudfunktionerna i detta fönster: läs in stämplingar och hitta ej startade deltagare.
Se avsnittet om Specialfunktioner nedan för fler detaljer.
En annan uppgift som du kan göra här är att lösa k lagomål om felstämplingar. Om deltagaren inte väntade på
kvittenssignalen vid stämpling, så lagras det ingen stämpling i SI-brickan. Men stämplingen lagras i enhetens
backup-minne med en felkod. Vanligen klagar deltagaren och hävdar att han har väntat in signalen och därför skall ha
godkänd stämpling.
Du kan ladda ner enheterna på den kontrollen och söka efter denna stämpling med hjälp av SI-brickans nummer. Två
fall är möjliga:
Det finns en stämpling med en felkod
Dessa stämplingar visas med formatet ErrA till ErrF, där den sista bokstaven berättar när SI-brickan togs bort
från enheten. En felkod bevisar att deltagaren inte väntade in signalen. Det betyder att han inte har någon
godkänd stämpling från den kontrollen.
Det finns ingen stämpling
Då stämplade inte deltagaren alls där.
Men, IOF:s regler, liksom nästan alla nationella tävlingsregler, går strikt på vad som finns på brickan och de tillåter
inte någon utvärdering genom att läsa in stämplingar från kontroller. Men genom att visa beviset för den felstämplade
deltagaren kan höja hans förtroende för elektronisk stämpling och för din kompetens som en arrangör för
orienteringstävlingar.

Anpassa inställningarna
Ställ in tidsformatet här. Tiderna visas enligt denna inställning. Tidsformatet spelar också en viktig roll vid inläsning av
stämplingar. Då stämplingstider sparas kommer det nuvarande formatet att användas för att trunkera ner dem från en
högre upplösning som kan finnas i enheten.
I vanliga fall har du alltid upplösning i sekunder och du behöver inte bry dig om det, eftersom alla slags enheter har
åtminstone samma upplösning. Men, enheter i utvidgat tillstånd (extended mode) sparar stämplingar med
upplösningen 1/256 sekunder. Ställ in tidsformatet till tiondelar eller hundradelar innan du läser in stämplingarna för
att bevara den höga upplösningen. Om du gör ett misstag, så ta bara bort de felaktigt sparade stämplingarna (se
Specialfunktioner nedan).
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Specialfunktioner
Läs in stämplingar
Detta öppnar Läsa in backup från SI-enhet-dialogen. Denna dialog stannar ovanpå detta fönster. Du kan arbeta med
enheterna (kanske ladda ner flera enheter). Stämplingar som laddats ner från backup-minnet sparas in till tabellen.
Om så behövs, kan du stänga enhetsdialogen och öppna den igen med ett klick på Inläsning-knappen. Förutom
huvudsyftet (inläsning), erbjuder enhetsdialogen några ytterligare underhållsåtgärder. Innan du fortsätter att läsa detta
ämna, rekommenderas du att studera Läsa in backup från SI-enhet-referensen för fler detaljer.

Ta bort stämpling
Du kan ta bort oönskade stämplingar. T ex om stämplingar lästs in och trunkerats till fel upplösning.

I detta läge kan du välja flera stämplingar. Till skillnad mot rapportvalet måste du Ctrl-Klick a för att välja poster.
Vanligtvis så använder du Snabbvals-knapparna. SI-enhet väljer alla stämplingar som är från samma enhet som den
nuvarande valda stämplingen. Okända väljer alla stämplingar med okända SI-brickor, vilka kan vara från tidigare
tävlingar. Använd Återställ för att avmarkera alla stämplingar och försöka igen.
Klicka på Ta bort för att ta bort de valda stämplingarna. Det rekommenderas at ta bort stämplingarna i flera steg
genom att använda snabbvalet, så det finns inget behov att välja alla på en gång manuellt.
Om du är klar med det, så klicka på Klar!-knappen för att återvända till vanligt arbetsläge.

Hitta ej startade deltagare
Vanligen måste varje deltagare göra en check-stämpling innan starten för att försäkra att hans SI-bricka har tömts
riktigt. Du kan använda denna för att hitta ej startade deltagare. Titta i Hitta deltagare som inte har startat-referensen
för fler detaljer.

Rapporter
Stämplingar-rapporten ger in lista på alla nerladdade stämplingar.
SI-enheter-rapporten ger en lista på alla nerladdningsåtgärder.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.
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Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Läsa in backup från SI-enhet
Hitta deltagare som inte har startat

5.7.11.1 Hitta deltagare som inte har startat
Vanligen måste varje deltagare göra en check-stämpling innan starten för att försäkra att hans SI-bricka har tömts
riktigt. Du kan använda denna för att hitta ej startade deltagare.

Som tillägg till eller som ett alternativ till checkstämplingarna kan du även använda töm- och startstämplingarna för
denna funktion.
När starten är över så ladda ner stämplingarna från alla de enheter som behövs. Se Utvärdera SI-enheter-referensen
för fler detaljer. Om så krävs, kan du begränsa proceduren genom att välja ut de önskade deltagarna nederst. Klicka
på Start. Du kan få en rapport på alla deltagare som inte har någon check/töm/start-stämpling tillsammans med det
totala antalet nerladdade stämplingarna.
Avbryt denna åtgärd om du inte är säker att du har laddad ner alla enheter som behövs. Du kan skriva ut rapporten
och kontrollera detta. Om du fortsätter med Ja, så kommer alla deltagare som har rapporterats att sättas till Ej start.
Skriv ut rapporten.
Naturligtvis är det inget problem om deltagare har fångats av denna funktion av misstag. Om du laddar ner fler
stationer senare och upprepar denna funktion, så kommer alla deltagare som verkligen har startat återställas till OK.
Den slutgiltiga statusen för en deltagare kommer att definieras när hans SI-bricka läses in i målet.
Naturligtvis finns det en Ångra-funktion tillgänglig. Klicka på Sätt in igen för att återställa de deltagare, som tidigare
har fått Ej start (kanske av misstag), till OK. Denna uppgift påverkar alla deltagare som inte har den stämpling som
krävs och som inte har läst in sina SI-brickor samt har satta till Ej start.
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Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två avsnitt.

Inställningar
Enheter som skall beräknas

Välj de slags enheter som vill beräkna här. Som förval är alla 3 typerna
förvalda.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i Utvärdera SI-enheter fönstret.

Se även
Genomföra tävlingen - Kom igång
Advanced competition day tasks - Ytterligare uppgifter
Läsa in backup från SI-enhet
Utvärdera SI-enheter

5.7.12 Rapporter (Mål)
Det finns några kontrollrapporter som hjälper dig huvudsakligen mot slutet av tävlingen. Du kan hitta dem i
huvudmenyn under På tävlingsdagen.

Det finns några speciella val i rapporterna som bör förklaras här.
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.
Var god och tänk på några speciella råd för rapporterna.

Saknade deltagare
Denna rapport visar vilka deltagare som fortfarande saknas i målet. Inledningsvis vill du få en summering per klass,
under en lista med dessa deltagare. En komplett resultatlista måste även omfatta dem. Om du sätter dem till ej start
resp. ej fullf.,så syns de inte längre i denna rapport. Det går att ha fönstret öppet och uppdatera för att se om flera
kommit i mål. Om det tillkommit direktanmälda måste också urvalet uppdateras. För fler detaljer se Utvärdera
brickorna eller Tidtagning – Manuell inmatning – referenserna.
Som tillägg till detta huvudavsnitt, finns det tre andra avsnitt som visar deltagare med saknade måltider, deltagare
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med en måltid med utan inläst bricka och helt oregistrerade brickor som har stämplat på startenheten.
Endast SportIdent: Om du har läst in backup-minnena från start- eller målenheter, så visas stämplingstiderna från
dessa enheter och markeras med #. Från starten kommer start- och/eller checkenheter att beräknas.

Ej godkända deltagare
Detta är en rapport över dessa deltagare (inte bara felstämplade).

Måltider
Denna rapport ger en enkel lista över deltagare som har gått i mål. Du kan välja rätt sorteringsordning och välja ut ett
omfång. T ex om du är intresserad om vad som hände under ett specifikt tidsintervall, så sortera efter måltider och
välj ut tiderna.

Se även
Utvärdera brickorna
Utvärdera SI-enheter
Manuell inmatning

5.7.13 Läsa in backup från SI-enhet
SI-kontroller och masterenheter har ett internt backup-minne för att spara stämplingar och tillhörande SI-brickor. Du
kan ladda ner dem och läsa in dem till tävlingen. Beroende på sammanhanget accepterar dialogen antingen endast
masterenheter (inläsningsenheter) eller vanliga enheter (kontrol-, start-, mål- och checkenheter). För mer information
om fönstren från vilka denna dialog kan öppnas, se Avläsningsenhet – Backup-referensen och Utvärdera SI-enheterreferensen.
Även om dialogen stannar ovanpå fönstret därifrån den öppnats, kan du låta den vara öppen och omväxlande ladda
ner här och arbeta i det underliggande fönstret.

Det huvudsakliga syftet med denna dialog är att ladda ner innehållet av backup-minnet. Men det finns även några
underhållsfunktioner tillgängliga. Varje funktion läser och visar först SI-enhetens egenskaper och fortsätter sedan med
sin speciella uppgift. Alla åtgärder noteras i fönstret därifrån du startade dialogen.
Läs in

Beroende på sammanhanget kommer brickor eller stämplingar att laddas ner från
enhetens minne och skickas till fönstret varifrån dialogen startades.
Anmärkning: I slutet visar det underliggande protokollet antalet nerladdade brickor och
antalet felaktiga brickor. Dessa kan vara resultatet av vanliga läsfel som huvudsakligen
beror på en av följande orsaker.
1. Du laddar ner en gammal BS6, eller äldre, enhet genom en ny BS7/8 masterenhet.
Ändra i så fall masterenhetens hastighet, se nedan.
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2. Om din masterenhet och den enhet som du laddar ner är av samma version eller om
du laddar ner masterenheten direkt, så kan detta orsakas av anslutningsproblem och/
eller problem med drivrutiner för USB- resp. COM-port. Prova först med en annan dator
om problemet finns kvar. Kanske måste du kontrollera och installera om drivrutinen.
Kontrollera även om det finns onödiga program som går i bakgrunden och försämrar
datorns prestanda.
Eftersom du i de flesta fall inte vill ha enheten aktiv ytterligare några timmar, så kan du
stänga av den på samma sätt som med Av(Off)-brickan.
Detta öppnar dialogen för inställning av serieporten. Välj rätt port. Hastigheten i bitar/s
skall justeras automatiskt.
Välj om du vill läsa den anslutna SI-enheten direkt eller om du vill använda den som
masterenhet för att läsa in andra (kontroll) enheter.
Rensar Backup-minnet. I vanliga fall är detta användbart fört alla enheter BSF7 och
senare.
Skiftar hastigheten för en BSF7/8 masterenhet mellan 38400 4800 bitar/s. Den äldre
hastigheten rekommenderas för att undvika fel vid nerladdning via master från gamla
BS6-enheter och äldre.
Kontrollerar respektive ställer in enhetens interna klocka med hjälp av datorns klocka.
Resultatet visas i grön eller röd färg.

Anmärkning: Kontrollera först att datorns klocka är rätt inställd!

Se även
Handhavande av stämplingssystemsenheter
Avläsningsenhet – Backup
Utvärdera SI-enheter
Inställningar för seriell anslutning

5.7.14 Läsa in backup från Emit MTR
Emit MTR har ett internt backup-minne för att spara ECards. Du kan ladda ner dem och läsa in dem till tävlingen.
Den här dialogen öppnas från Avläsningsenhet – Backup–funktionen om du använder Emit stämplingssystem.
Även om dialogen stannar ovanpå fönstret därifrån den öppnats, kan du låta den vara öppen och omväxlande ladda
ner här och arbeta i det underliggande fönstret.

Det huvudsakliga syftet med denna dialog är att ladda ner innehållet av backup-minnet. Men det finns även några
underhållsfunktioner tillgängliga. Varje funktion läser och visar först MTR-enhetens egenskaper och fortsätter sedan
med sin speciella uppgift. Alla åtgärder noteras i fönstret därifrån du startade dialogen.
Läs in

Brickorna laddas ner från MTR-enhetens minne och skickas till fönstret varifrån dialogen
startades.
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Anmärkning: I slutet visar det underliggande protokollet antalet nerladdade brickor och
antalet felaktiga brickor. Dessa kan vara resultatet av vanliga läsfel som kan orsakas av
anslutningsproblem och/eller problem med drivrutiner för USB- resp. COM-port. Om du
har många läsfel, så prova först med en annan dator om problemet finns kvar. Kanske
måste du kontrollera och installera om drivrutinen. Kontrollera även om det finns onödiga
program som går i bakgrunden och försämrar datorns prestanda.
Detta öppnar dialogen för inställning av serieporten. Välj rätt port. Hastigheten i bitar/s
skall justeras automatiskt.
Rensar Backup-minnet.
MTR-enhetens interna klocka kontrolleras med datorns klocka. Resultatet visas i grön
eller röd färg. Om så krävs, kan du ställa in MTR-enhetens klocka.

Anmärkning: Kontrollera först att datorns klocka är rätt inställd!

Se även
Handhavande av stämplingssystemsenheter
Avläsningsenhet – Backup
Inställningar för seriell anslutning

5.7.15 Läsa in backup från Emit ECU/MTR5
Emit ECU/MTR5 har ett internt backup-minne för att spara EmiTags. Du kan ladda ner dem och läsa in dem till
tävlingen. Den här dialogen öppnas från Avläsningsenhet – Backup–funktionen om du använder Emit
stämplingssystem med EmiTags.
Även om dialogen stannar ovanpå fönstret därifrån den öppnats, kan du låta den vara öppen och omväxlande ladda
ner här och arbeta i det underliggande fönstret.

Det huvudsakliga syftet med denna dialog är att ladda ner innehållet av backup-minnet. Men det finns även några
underhållsfunktioner tillgängliga. Varje funktion läser och visar först ECU/MTR5-enhetens egenskaper och fortsätter
sedan med sin speciella uppgift. Alla åtgärder noteras i fönstret därifrån du startade dialogen.
Läs in

COM-port

Brickorna laddas ner från ECU/MTR5-enhetens minne och skickas till fönstret varifrån
dialogen startades.
Anmärkning: I slutet visar det underliggande protokollet antalet nerladdade brickor och
antalet felaktiga brickor. Dessa kan vara resultatet av vanliga läsfel som kan orsakas av
anslutningsproblem och/eller problem med drivrutiner för USB- resp. COM-port. Om du
har många läsfel, så prova först med en annan dator om problemet finns kvar. Kanske
måste du kontrollera och installera om drivrutinen. Kontrollera även om det finns onödiga
program som går i bakgrunden och försämrar datorns prestanda.
Detta öppnar dialogen för inställning av serieporten. Välj rätt port. Hastigheten i bitar/s
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skall justeras automatiskt.
Rensar Backup-minnet.
ECU/MTR5-enhetens interna klocka kontrolleras med datorns klocka. Resultatet visas i
grön eller röd färg. Om så krävs, kan du ställa in ECU/MTR5-enhetens klocka.

Anmärkning: Kontrollera först att datorns klocka är rätt inställd!
För ECU/MTR5 har kodsiffran speciell betydelse. Den definierar hur läsningen av
löparbrickan hanteras. För användning med OE2010, måste kodsiffran vara 250-253.
Emit definierar också 240-243, men de kan inte användas med OE2010.

Se även
Handhavande av stämplingssystemsenheter
Avläsningsenhet – Backup
Inställningar för seriell anslutning
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5.8 Resultat
Du hittar resultatrapporter under huvudmenyns Resultat.
Se fler detaljer i nästa ämne.
Vid stora tävlingar, kan du erbjuda en speciell utskrifts-tjänst till deltagarna.
Ibland kan du vilja avbryta tävlingen eller en enskild etapp för en flerdagarstävling, för flera klasser.

5.8.1 Resultatrapporter
Det finns flera olika resultatrapporter. Du hittar dem i huvudmenyn under Resultat.

Titlarna bör vara självförklarande.
Anmärkning: Använd bara Preliminära resultat under pågående tävling. Endast dessa har en visning, i toppen av
varje klass/bana, på hur många deltagare som fortfarande saknas. Använd de andra formaten endast efter tävlingen.
Eftersom resultat per klass är den populäraste, så finns den även tillgänglig via knappen i verktygsfältet för resultat
.
Det finns några speciella val för rapporter som bör förklaras här.
Tidsformat
Namn
Deltagare sorterade efter
Preliminära resultat:
2 raders (extra stor)
Officiella klubbresultat:
Utvidgat format

Sträcktider:
Utvidgat format
Snabbval: typ 1 eller typ 2

Hur många deltagare?
Uppdelade klasser

Uppdelade banor

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.
Detta är tillgängligt för klubbresultat. Inom en klubb sorteras deltagarna efter det
valda fältet.
Detta ger två rader per deltagare för att tillåta mycket stora typsnitt.
Det utvidgade formatet visar de ledande deltagarna per klass tillsammans med
klubbens deltagare. Du kan ange hur många ledande deltagare som skall visas.
De officiella resultaten per land eller distrikt visas med samma utvidgade format och
tar med alla deltagare för landet eller distriktet.
För mer information om länder och distrikt, se Klubbar-referensen.
Detta är tillgängligt för sträcktider per klass eller bana. Det utvidgade formatet
innehåller placeringar för alla sträck- och varvtider.
Det är tillgängligt för klassresultat. Du kan använda detta för att välja alla klasser
inom den önskade klasstypen. För mer information om klasstyper se Klasserreferensen.
Ställ in dessa val för att få förkortade resultat för press etc.
Detta är tillgängligt för officiella och preliminära resultat per bana, men bara om det
finns minst en klass med individuella banor. Om valet har markerats, så kommer
banorna att separeras per bana och klass. Välj den rätta sorteringsordningen för
klasser i listboxen.
Detta är tillgängligt för officiella och preliminära resultat per bana, men bara om det
finns minst en klass med individuella banor. Om valet har markerats, så kommer
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klasserna som har individuella banor separeras per klass och bana. Välj den rätta
sorteringsordningen för banor i listboxen.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Pressresultat
Detta format finns per klubb, distrikt och land. Det liknar de olika officiella utökade formaten (se ovan). Skillnaden är
att resultatet visas per klass inklusive alla deltagare i de markerade klubbarna/distrikten/länderna i samma klasslista
plus det angivna antalet ledande deltagare. Dessa utökade rapporter är särskilt utformade för att skapa anpassade
resultatrapporter för pressen.

Automatiska rapporter
Med resultat per klass eller bana, finns det ytterligare en urvalspanel:
för att expandera den:

. Klicka på titeln

Ange rätt Uppdateringsintervall. Exempelrapporten kommer att uppdateras var 10
sekund. Denna täta uppdatering rekommenderas dock inte för att undvika stor
arbetsbelastning på servern och nätverket... Dessutom kan du definiera vilken(a)
åtgärder som ska utföras efter varje uppdatering. Du kan skriva ut rapporten, skriva
ut på etiketter och skapa PDF-, publicerings- eller exportfiler. Tillhörande
inställningsdialoger visas bara en gång i början. Det är även möjligt att aktivera och
inaktivera alternativen under tiden som aktiviteten körs automatiskt.
Du kan också ha resultatrapporten scrollande automatiskt, t.ex. om du vill visa en
levande PC-skärm för allmänheten. Eftersom rapporten alltid hoppar till början när
den uppdateras, är det klokt att ha tillräckligt långt uppdateringsintervall så att hela
rapporten kan visas.
Klicka på knappen Start för att starta den automatiska rapporten.
Preliminära resultat per klass ger ytterligare visningsalternativ.
Om alternativet markeras kommer endast de klasser
att ingå i rapporten där det har skett en förändring
sedan senaste utskriften. Klicka på knappen Återställ
för att inkludera alla klasser igen vid nästa utskrift.

Poängresultat
Detta är poängresultat för flerdagars, vilket tidigare fanns i tilläggsprogrammet MtPoints. Poängresultat finns endast
för flerdagars och där huvudsakligen för Alla etapper-resultat. Det enda endagsresultat där poängen kan visas, är
preliminära resultat per klass. Observera att poängen kommer att visas i Tid diff.-kolumnen där. Om poängresultat är
tillgängliga för en viss rapport så finns det ytterligare en valpanel tillgänglig:

.

För att beräkna och visa poäng i stället för tid, markera alternativet Beräk na poäng
och uppdatera rapporten. Före uppdateringen, måste du definiera rätt inställningar.
Välj beräkningsmetod för hur varje deltagares poäng skall beräknas. För fler detaljer,
se nedan. Definiera hur många resultat innan den aktuella etappen som skall ingå
för att beräkna den totala poängen. Vanligtvis är det tillåtet att eliminera ett resultat,
t.ex. ta de 4 bästa av 5 resultat. Välj rätt etapp för att visa det totala resultatet efter
denna etapp. Definiera Precision genom Antalet decimaler och hur de skall
beräknas (Avrundad eller Trunkerad).
Om du har några, men inte alla klasser, med jaktstart, kan det vara nödvändigt att
visa resultaten i ett extra steg med rätt antal ingående etapper.
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Standard
En deltagares poäng ges av
1000 + 200 * (Snittiden - deltagarens tid) / standardavvikelsen.
Snittiden och standardavvikelsen beräknas från alla löptider i klassen. Denna formel är den matematiska standarden
för normalisera data. Den används ofta i sporter för att lägga till resultat som har mätts med olika enheter. I
orientering används en liknande formel för världsranking. Flerdagarstävlingar med jaktstart bör använda denna formel.
Med preliminära etappresultat, kan du visa de aktuella parametrarna (snittiden = 1000 poäng och poäng per minut) i
extra rad för klassen. Aktivera denna rad i rapportlayoutredigeraren om det behövs.

1000 Poäng
En deltagares poäng ges av
1000 * vinnarens tid / deltagarens tid.
Denna formel har tidigare använts vid skotska 6-dagars, så den kallades den sk otsk a metoden i tidigare versioner.
Den kommer naturligtvis att fastställa rätt vinnare. Men, poängen för de övriga deltagarna beror dock extremt mycket
på vinnande tid och de terrängberoende tidsskillnaderna. Därför är kanske inte beräkningen av jaktstarttider tillräckligt
objektiv.

Procent
Definiera Maxpoängen.
En deltagares poäng ges av
Maxpoäng - (deltagarens tid – vinnarens tid) / vinnarens tid * 100.
Med andra ord är poängen det högsta värdet minus skillnaden i procent. Maximala värdet 100 vilket betyder att alla
deltagare som är mer än 100 % bakom ledaren (den dubbla vinnartiden), får noll poäng.
Denna metod används för många nationella och regionala rankingsystem. Den är också lämplig om du genomför en
jaktstart.

Dansk
Definiera Maxpoängen.
En deltagares poäng ges av
Maxpoängen - skillnaden till vinnaren i hela minuter.
Endast hela minuter räknas för skillnaden. Det innebär att alla deltagare inom samma skillnadsminut kommer att få
samma poäng. Framför allt får alla deltagare inom mindre än en minut maxpoäng liksom segraren. Denna metod
kommer från Danmark.

Brasiliansk
Detta är en speciell algoritm som används i Brasilien. Förenklat får de bästa 35 placerade poäng med extra bonus för
de tre bästa liknande som i bilsportens Formel1. Det är särskilda regler för hur man bestämmer ordningen mellan
deltagare med samma poäng efter använd tid och hur många etapper de fullföljt.

Walesisk
Det finns en speciell poängberäkning som används vid Croeso Multidays i Wales.
En deltagares poäng beräknas som
1250 + 600*(ParTime-deltagares tid)/ParTime.
ParTime är genomsnittstiden för de 50 % bästa bland startande. Startande är alla som startat oberoende om de har
giltigt resultat. Så felstämplade ingår. Om färre än 50 % av de startande har giltigt resultat, beräknas ParTime som
genomsnittlig tid för 90 % av alla med giltigt resultat. ParTime kan beräknas antingen enbart för aktuell klass eller för
alla klasser (deltagare) som springer samma bana. För att använda den andra metoden, låt valet Banmetod
(Walesisk ) vara markerad, vilket är standard, annars avmarkera.

Speciella resultat: jaktstart
Om du beräknar flerdagarsresultat med poäng och baserat på det, beräknar jaktstart, då behöver du detta särskilda
format för de totala resultaten. Eftersom placeringen efter jaktstarten räknas som resultat och inte summan av poäng
eller tider.
Anmärkning: den här rapporten är bara användbar om du har beräknat jaktstarttider baserat på poäng. Med en
"normal" jaktstart baserad på totaltiden efter den näst sista etappen, ser rapporten också rimlig ut. Men, pga.
utformningen (och denna rapports egenskaper), kommer alla deltagare som är utanför jaktstartsgränsen att få
överskriden tid som resultat, eftersom deras jaktstarttider inte är enligt deras differens till ledaren.
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Etikettlayouter
Alla resultatrapporter av samma slag använder samma pool med etikettlayouter. T.ex. använder alla sträcktider
samma sträcktidsbladslayout. Det innebär att t.ex., om du ändrar layouten i sträcktider per klass rapporten, så
kommer detta även att används även för andra sträcktider.

CSV-export
Alla rapporter kan exporteras till CSV-format. Datastrukturen ges av rubrikraden i utdatafilen (formatrubrik). Den här
filen har samma struktur som den indatafil som krävs för tävlingsimport. Det är således möjligt att exportera och
återimportera tävlingen så ofta som det krävs. Observera att det är olika format för export av endagsrapporter (även
från flerdagarstävlingar) och flerdagarsrapporter med alla etapper. Sträcktider kan inte återimporteras till tävlingen.
Anmärkning: CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!

XML-export
Du kan exportera resultatrapporter till IOF standard, dokumenttyp ResultList. Du kan välja mellan XML-V2 och V3.
Om möjligt, är det nyare formatet att föredra. Denna export är endast möjligt med rapporten sorterad per klass,
eftersom denna IOF dokumenttyp kräver den sorteringsordningen. OE2010 tillåter även att rapporter per bana
exporteras i det formatet. Banorna kommer att visas som "klasser" i XML-dokumentet. Observera att det är samma
format för både flerdagars och endags.
För mer information, se exportreferensen.

Speciella exportformat
För vissa rapporter, finns det speciella format tillgängliga.
Komprimerat textformat för press (txt)
Detta format är tillgänglig från pressresultaten och de officiella resultaten per klass och bana. Denna utdata kan
enkelt användas av press eller för andra ändamål, för att bädda in resultaten i ett komprimerat textformat i en
omgivande text genom att kopiera och klistra in. Försäkra dig om att bara välja ut godkända, som bör vara
intressanta för pressresultat.
Specialformat: Finland
Detta format är tillgänglig från officiella resultat per klass. Detta krävs av det finska OL-förbundet. Försäkra att du
markerar alla deltagare här eftersom den här filen måste innehålla felstämplade mm.

Skicka e-post
Visa en resultatrapport per klubb. I rapportens meny hittar du sedan knappen Skicka e-post
. Klicka på den
för att skicka klubbresultat till varje klubb. Det är också möjligt att skicka sträcktidsblad som PDF-etikett till varje
klubb efter tävlingen.Detta kräver att en e-postadress anges med klubbadressen. För fler detaljer se Skicka e-postreferensen.

Anmärkning
Om du arbetar med en flerdagarstävling, kommer du att se valet
överst i
rapportmenyn. Alla etapper visar rapporterna med relevant information för alla etapper (t ex starttider) medan Endast
denna etapp visar samma rapport för denna etapp på samma sätt som en endagstävling.

Se även
Rapporter
Prisutdelning
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5.8.2 Automatisk resultatutskrifts-service
Med denna service för resultatutskrift, kan du erbjuda en serviceplats för utskrifter vid din tävling. Där kan
deltagarna få resultat omedelbara och sina egna sträcktider, med sin bricka som nyckel.

Definiera vilka dokument i vilka utseende en deltagare skall få från skrivaren: resultatblad, officiella klassresultat och/
eller kompletta sträcktider för klassen. Vid flerdagarstävlingar är även totala resultat tillgängligt. Deltagaren sätter sin
bricka i den anslutna läsenheten och han kommer att få de rätta dokumenten utskrivna.
Funktionen kommer att öppna ett extra fönster för varje vald rapporttyp. I loggfönstret ser du vad som har hänt.
Inledningsvis, liksom varje gång du väljer ett dokument eller en annan etikettlayout för sträcktiderna, kommer den
Print dialog som tillhör resp. rapport att öppna sig. Välj rätt skrivare och sidformat. Inställningarna används sedan för
alla utskrifter av resp. rapport.
Funktioner för hantering av avläsningsenheten finns i menyalternativet Stämplingssystem och verktygsfältet
Stämplingssystem. Se referensen för Handhavande av stämplingssystemsenheter för mer detaljer.

Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har två stycken.

Inställningar
Dessa inställningar definierar hur den här funktionen fungerar.
Resultatblad – Skriv ut

Resultatblad - Utvidgat format

Ange om det personliga resultatetbladet för deltagaren ska skrivas ut.
Det här alternativet är särskilt användbart om du vill ge resultatblad med
utvidgat resultat med alla placeringar (som är färdigt i slutet av tävlingen),
utöver det vanliga bladet som delas ut i målet.
Du kan skriva ut bladen i normalt eller Utvidgat format. När du skiftar detta val,
kommer en annan uppsättning av etikettlayouter att läsas in. Som tillägg till
de normala bladen visar bladen med det utvidgade formatet de aktuella
placeringarna på alla sträcktider, de nuvarande ledarna på varje sträcka/varv
liksom den aktuella resultatlistan för deltagarens klass.
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Så kan du dela ut kompletta resultat till varje deltagare mot slutet av tävlingen.
Välj vilken typ av resultat som skall skrivas ut för deltagaren. Se även stycket
nedan.

Rapportformat
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Anpassa resultatrapporterna
Om du väljer officiella och/eller sträcktider som ska skrivas ut, kommer OE2010 att öppna ett extra resultatfönster för
varje resultat. Inledningsvis kommer den tillhörande Print dialogen att öppna sig och be dig att välja rätt skrivare och
att göra nödvändiga inställningar. Dessa kommer att användas för alla påföljande utskrifter.
Du kan aktivera det (fortfarande tomma) resultatfönstret och anpassa rapporten som vanligt. Se referensen för
Resultatrapporter för mer detaljer. Observera: om du vill växlar mellan de utvidgade och vanliga formaten av
sträcktiderna, måste du uppdatera rapporten (även om den är tom), för att få förändringarna att fungera.
Om du avmark erar ett alternativ för rapporten, kommer OE2010 att stänga tillhörande rapportfönster.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Resultatrapporter
Avancerade uppgifter på tävlingsdagen - Ytterligare uppgifter

5.8.3 Markera strukna klasser
Vid olyckliga omständigheter under en tävling, såsom t.ex. felaktigt placerade kontroller, kan du tvingas stryka en
eller flera klasser.

Markera de klasser i listan som är strukna. För att återställa en klass avmarkerar du den. Bekräfta med OK.
För en struken klass visas inte placeringar i resultatlistan.
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För flerdagarstävling visas etappresultatet av strukna klasser utan placeringar. I rapporter för totala resultatet visas
resultat av avbrutna etapper utan placeringar och de kommer inte att inkluderas i beräkningen av totaltider.
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5.9 Speaker
Huvudmenyns avsnitt Speaker erbjuder alla funktioner som du behöver för att använda speakerstödet och
hanteringen av online-kontroller.
Denna funktion i huvudmenyn är bara tillgänglig om din licens tillåter det, t.ex. OE2010 Pro versionen.

Det huvudsakliga syftet med denna funktionsgrupp är Speakerstöd-fönstret. För att titta på deltagarnas flöde vid en
viss punkt, finns funktionen Förvarning.
Du kan skriva ut mellantider från varje radiokontroll och publicera dem i målområdet.
För att kunna hämta all online-information till speakern, måste du definiera Radiokontrollerna, ställa in dessa
kontroller och samla in stämplingar därifrån. Av prestanda- och tillförlitlighetskäl, är onlinemonitorn uppdelad i en
direkt klient-, en webb klient- och en serverdel. Det finns en flexibel funktion tillgänglig som du kan använda för att
uppdatera och verifiera onlinestämplingarna mot brickorna efter att de har lästs in vid målet.
Du kan också mata in mellantider manuellt från (radio-) kontroller som inte är anslutna online.
För profiltävlingar, kan du förbereda personlig information för varje deltagare som kan visas i speakerfönstret.
OE2010 erbjuder ett DLL-gränssnitt som tredje part-utvecklare kan använda för att driva en extern resultattavla.

Se även
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter
Genomföra tävlingen - Kom igång
Tidtagning - Ytterligare uppgifter
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5.9.1 Speaker support
Den här funktionen ger online information till speakern.

Välj klass på den övre panelen. Du kan öppna flera fönster för olika klasser och titta på dem. Se stycket nedan för
mer information.
Justera tabellayouten som vanligt som du vill ha den. Välj valfri sorteringsordning för att snabbt hitta en deltagare.
Men, mest kommer du att ha tabellen sorterad efter tider. Efter att fått kolumnerna i rätt ordning, är det bra att
använda knappen Optimera för att justera kolumnernas bredd. Om du känner dig osäker på hur du justerar
tabellayouten, titta i Datatabell-referensen.
I tabellen visas de rullande tiderna för alla deltagare. Ännu inte startade deltagare visas med negativa löptider tills de
har startat.
Om du registrerar målstämplingar med Online monitorn, ser du tid och plats för en deltagare omedelbart efter det att
han har gått i mål. Så länge som denna tid är inofficiella (endast från målstämplingen), är den markerad med orange
färg. Efter stämplingskontrollen (inläsningen av brickan), försvinner färgen vilket anger att tiden nu är officiell.
Eftersom speakern oftast kommer att tala om slutresultaten, är det bra att sortera tabellen efter tid. Löptiderna för
deltagarna som ännu inte gått i mål kommer att sorteras in i aktuellt resultat. Därmed kan du mycket lätt se vilken
placering som nästa ingående deltagare kan uppnå.
Om det finns en ny tid (av något slag) för en deltagare, markeras hans namn och tid. Använd Färgmarkeringarinställningen för att definiera en högsta placering fram till vilket tiderna skall markeras. Detta ger dig en bättre översikt
med stora klasser.
Speakern kan tala om den markerade informationen och därefter kan operatören ta bort mark eringen med ett dubbelklick. Du kan också mark era en deltagare manuellt för att direkt uppmärksamma speakern på denna inkommande
deltagare och hans löptid. Du kan definiera ett tidsintervall efter vilket markeringen ska tas bort automatisk t.
Använd knappen Markeringar för att avmarkera alla markeringar snabbt.

Anmärkning
Det är mycket viktigt att PC-klockan är exakt synkroniserad till den officiella tävlingstiden! De visade
löptiderna beräknas med hjälp av PC-klockan.
Om du kör flera speakerfönster samtidigt, krävs en högpresterande PC (min rekommendation: 1 GHz med 1 GB
minne).
Efter att ha läst en bricka, uppdateras online-stämplingarna för deltagaren med processen Uppdatera
onlinestämplingar.

Anpassa inställningarna
Inställningar-panelen har tre stycken.
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Visa
Uppdateringsintervall
Måltider
Sträcktider

Definiera hur ofta tabellen skall uppdateras automatiskt. Använd ett lågt värde
för måltider och ett större intervall för sträcktider från radio kontroller. Observera
att värdet för sträcktiderna måste vara en multipel av måltidsvärdet. OE2010
kommer att justera sträcktidsvärdet vid behov. Tryck på Tillämpa att börja
använda de nya värdena.
Standardvärdena är 3 för måltider och -stämplingar och 9 sekunder för
sträcktider. Kortare intervall kommer att ge snabbare information till speakern i
målet, men det kommer att öka belastningen i nätverket och PC. Ökning av
intervallen har omvänd effekt. Du kan testa och besluta vilka de bästa värdena
är för dig. Standardvärdena har visat sig vara lämplig vid stora tävlingar. Kortare
mellanrum kommer att vara bättre t.ex. vid sprinttävlingar.

Färgmarkeringar
Endast de bästa
Ta bort efter

Du kan definiera en högsta placering för upp till vilka nya inkommande tider
skall markeras. Detta ger dig en bättre översikt med stora klasser.

Visa biografier

Markering av det här alternativet kommer att visa en glidande panel längst ner
där du kan se personlig information för den aktuella deltagaren. Du kan ha
definierat flera deltagare som VIP. De visas markerade med violett för att tilldra
sig speakerns uppmärksamhet.
Se Biografier-referensen för mer information.

Markeringen tas bort automatiskt efter tiden du angivit.

Radiokontroller
Markera de kontroller som du vill titta på för den här klassen. Tryck på
Tillämpa för att få detta i kraft.
Alla kontroller som du hade definierat i Radiokontroll-dialogen och som faktiskt
finns på banan i den här klassen kommer att finnas i listan.
Klasser med individuella banor kan också användas. Uppenbarligen måste en
radiokontroll vara en som passeras av alla deltagare i den här klassen. För att
detta ska fungera på rätt sätt, finns det en enkel lösning tillgänglig. Läs
Hantering av individuella banor-referensen noggrant!

Rapportformat
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Specialfunktioner
Välja deltagare att titta på
om klassen har många deltagare, kan du minska visningen till de intressanta deltagarna. Markera dem i kolumnen
längst till vänster. Markera sedan Visa endast valda deltagare på den övre panelen. För att återvända tillbaka till hela
klassen (eller om du vill markera ytterligare deltagare), avmarkera det här alternativet.

Snabbsökning av startnummer
Mata in startnumret för en förvarnad deltagare och tryck på Enter. Då markeras denna deltagare i tabellen.

Markera en deltagare
För att markera eller återställa en deltagare manuellt, dubbel-klicka på honom.

Ta bort ogiltiga mellantider
Vid felstämpling kan ibland ogiltiga mellantider visas i tabellen som vilseleder speakern. För att ta bort en sådan tid
klicka på Ta bort-knappen
i övre panelen. Du ombeds då att klicka på tiden som ska tas bort. Du måste
bekräfta bortaget särskilt. För att avbryta borttaget, klicka bara någon annanstans i tabellen, tryck på Esc eller
Avbryt bekräftelsen.
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Arbeta med flera speaker-fönster
Du kan öppna flera fönster för olika klasser och titta på dem. Ordna dem på skärmen efter dina behov.
OE2010 kommer att spara egenskaperna för varje fönster separat. Detta innebär, efter stängning och åter-öppning av
speakerfönstren, de kommer att arrangeras på samma sätt och de kommer att visa samma klass igen. Naturligtvis är
inte alla inställningar separata, som ordningen på kolumnerna och uppdateringsintervall. Prova bara själv för att
utforska detta.
Tänk på att både uppdateringsintervallet och antalet öppna speakerfönster påverkar din dators prestanda. Se även
längst upp i det här avsnittet.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.
Markera Total tid för att titta på en total tid i stället för tiden i den nuvarande etappen.

Hur man arbetar med en jaktstart vid flerdagars
För att få, ut det bästa från speakerfönstret vid jaktstart, observera följande tips.
Visa totaltiden
Markera detta alternativ för att visa totaltiden. Du kommer då att se att alla deltagare i jaktstarten har samma tid
medan de utanför jaktstarten normalt har längre rullande tid beroende på deras starttider.
Detta är knappast tillräckligt därför att deltagarna visas i slumpmässig ordning, medan du vill se dem efter resultatet
före jaktstarten (startordningen). Så dessutom
Sortera efter starttid!
Om du sorterar efter startid ser du den sanna bilden av vad som pågår. Om du föredrar att sortera tabellen efter en
radiokontroll eller totaltiden, sortera först efter den tiden och sedan efter starttiden. (Kom ihåg: Sk iftk lick a den andra
k olumnen...)

Se även
Förvarning
Display (resultattavla)
Hantering av individuella banor
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter

5.9.2 Förvarning
Med den här funktionen, kan speakern titta på en speciell kontroll, helst en nära målet.
Denna funktion är också användbar när du inte har några radiokontroller. Titta bara på målet! Måltiderna
kommer att visas på skärmen efter att deltagarens bricka har lästs in.
Jämfört med det normala speakerfönstret, rekommenderas det att använda den här funktionen om du vill följa flera
klasser samtidigt. Bara Välj rätt klasser och visa snabbresultat när det blir nödvändigt.
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Välj kontroll i den övre panelen. Du kan öppna flera fönster för olika kontroller och titta på dem. Om det behövs,
markerar du de klasser som du vill följa i fliken Inställningar till vänster. Se styckena nedan för mer information.
Justera tabellens layout som vanligt, som du vill ha den. Normalt ska tabellen sorteras efter stämplingstid. Du kan
emellertid använda andra sorteringsordningar för att få särsk ilda översik ter, t.ex. efter klass och tid. Men om du vill
titta på en klass på detta sätt, så är speaker-fönstret ett bättre verktyg för det. Efter att ha fått kolumnerna i rätt
ordning, är det bra att använda Optimera-knappen för att justera kolumnernas bredd. Om du känner dig osäker på
hur du justerar tabellayouten, titta i Datatabell-referensen.
I tabellen ser du alla stämplingar för den markerade kontrollen som är inom ditt definierade tidsintervall bakåt och
fram till nu. Stämplingar som går utöver tidsintervallet kommer att tas bort från vyn automatiskt.
Om det finns en ny stämpling för en deltagare, markeras hans namn, aktuella placering och tid. Använd
Färgmarkeringar-inställningen för att definiera en högsta placering per klass upp till vilket tider skall markeras. Detta
ger dig en bättre översikt.
Speakern kan tala om den markerade informationen och efteråt kan operatören rensa mark eringen med ett dubbelklick. Du kan också mark era en deltagare manuellt för att rikta speakerns uppmärksamhet på inkommande
deltagaren.
Använd knappen Markeringar för att avmarkera alla markeringar snabbt.
Alternativt, kan du klicka på en deltagare och visa en snabb-resultatlista för hans klass i den nedre panelen. För mer
information, se stycket nedan.
Du kan ha definierat flera deltagare som VIP. De visas markerade med violett för att tilldra sig speakerns
uppmärksamhet.
Se Biografier-referensen för mer information.

Observera
Det allra viktigaste är att PC-klockan är exakt synkroniseras med den officiella tävlingstiden! Annars kommer
inte tidsintervallet att fungera på önskat sätt.
Om du visar en äldre tävling bara som prov, kan du inte se någonting i det här fönstret. Det beror på att för att
beräkna tidsintervallet, måste OE2010 använda tävlingsdatum. För att se stämplingar, måste du justera
tävlingsdatumet till den aktuella dagen och kanske utvidga tidsintervallet.
Deltagarnas placeringar på den här kontrollen kommer inte att uppdateras automatiskt av prestandaskäl. Om du
önskar det, så Uppdatera bara tabellen.
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Anpassa inställningarna
Inställningspanelen har fyra stycken.

Klasser
Detta val fungerar precis som valet för rapporter. Som standard väljs alla klasser. Du kan välja ett par klasser för att få
en bättre översikt, särskilt om du tittar på den sista kontrollen eller målet.

Visa
Uppdateringsintervall
Tidsintervall

Definiera hur ofta tabellen skall uppdateras automatiskt och hur lång tid bakåt
som stämplingar ska visas.
Tryck på Tillämpa för börja använda de nya värdena.
Standardvärdena är ett uppdateringsintervall på 5 sekunder och ett tidsintervall
på 30 minuter. Ett kortare intervall ger snabbare information för speakern,
särskilt för kontroller nära målet, men detta kommer att öka belastningen i
nätverket och PC. Ökning av intervallet har omvänd effekt. Ökning av
tidsintervallet kommer att få negativa konsekvenser när du uppdaterar vyn,
eftersom placeringen för varje konkurrent på att kontroll kommer att beräknas
om.
Du kan testa och besluta vilka är de bästa värdena för dig. Standardvärdena har
visat sig vara lämpliga på stora tävlingar.

Scrolla automatiskt

Om det kommer en ny stämpling scrollas fönstret för att visa den.
Observera: Detta är oberoende av snabbresultatet. Se nedan.

Färgmarkeringar
Endast de bästa
Ta bort efter

Du kan definiera en högsta placering för upp till vilka nya inkommande tider
skall markeras.
Markeringen tas bort automatiskt efter tiden du angivit.

Snabbresultat
Visa
Endast de bästa NN

Markering av det här alternativet visar en glidande panel längst ner där du kan
se ett snabbresultat av den aktuella deltagarens klass. För att förbättra
prestanda och få en bra översikt, ange Endast de bästa-värdet på lämpligt sätt.
Se stycket nedan för mer information.

Senaste stämplingen automatiskt

Om det kommer en ny stämpling blir denna rad aktiv och rätt Snabbresultat
visas automatiskt.

Totala resultat

Denna inställning visas bara för flerdagarstävlingar efter etapp 1. Du kan välja
om snabbresultatet ska visa totalresultatet eller etappresultatet.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

Snabbresultat
Markering av alternativet Snabbresultat - Visa kommer att
visa en glidande panel längst ner där du kan se
snabbresultatet för den aktuella deltagarens klass vid denna
kontroll.
Du kan k lick a på valfri deltagare i den övre tabellen att få
snabbresultat för hans klass. Det kommer att vara de första
n platserna som visas, enligt vad du har definierat för Endast
de bästa plus deltagaren själv om han är utanför intervallet.
Han kommer att markeras i lila.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 264 -

Referens

Arbeta med flera förvarningsfönster
Du kan öppna flera fönster för olika kontroller och olika klasser och titta på dem. Ordna dem på skärmen på det sätt
som passar dig.
OE2010 kommer att spara egenskaperna för varje fönster separat. Detta innebär, efter stängning och åter-öppning av
förvarningsfönstren, de kommer att arrangeras på samma sätt och de kommer att visa samma kontroll och klasser
igen. Naturligtvis är inte alla inställningar separata, såsom ordningen på kolumnerna och uppdateringsintervallen.
Prova bara själv att uppleva detta.
Tänk på att både uppdateringsintervallet och antalet öppna förvarningsfönster påverkar din dators prestanda. Se även
överst i det här ämnet.

Specialfunktioner
Markering av en deltagare
För att markera eller återställa en deltagare manuellt, dubbel-k lick a på honom.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.
Fr.o.m. etapp 2 får du ytterligare ett val för snabbresultat för att visa totalresultat. Se ovan.
Dessutom har du möjlighet att för dessa etapper visa ytterligare kolumner med Totaltid, Totalplacering och Totaltid
diff i tabellen. Du kan göra dem som synliga med tabell-layout menyn när du öppnar förvarningsfönstret för första
gången för en flerdagarstävling vid etapp 2 eller högre. De stängs automatiskt vid senare användning av förvarningen
för en endagarstävling.
Observera: Av prestandaskäl beräknas totaltiden bara om totaltidkolumnen visas. Du måste därför uppdatera
tabellen manuellt första gången du visar kolumnen.

Se även
Speaker support
Hantering av individuella banor
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter
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5.9.3 Mellantider
Under tävlingen, kan du visa och skriva ut mellantidsresultat från radiokontrollerna.

Du har möjlighet att visa alla val; en enskild eller alla radiotider för alla klasser, sorterade efter valfri kolumn. Precis
som med de normala resultaten, kan du visa automatiska rapporter inklusive automatiska överföringar till en
webbplats. För mer information, se styckena nedan.

Anmärkning
Rapportens urvalstabell visar endast de klasser som faktiskt har radiokontroller definierade. Eftersom målstämplingen
infogas som standard för alla klasser, och målstämplingen inte spelar någon roll här, inkluderas inte de klasser som
bara har målstämpling.

Anpassa inställningarna
Inställningarpanelen har tre stycken.

Automatisk rapport
Se stycket nedan.

Fler val
Snabbval: Typ 1 eller Typ 2

Du kan använda detta om du vill markera alla klasser med den önskade
klasstypen genom att markera dem. Mer information om klasstyper finns i
Klasser-referensen.

Hur många deltagare?

Standardinställningen är Endast godk ända eftersom de inte godkända kan ha
konstiga radiotider om de bröt.
Vid stora tävlingar, vill du kanske endast sk riva ut de bästa n vid varje
radiokontroll.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.
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Att välja radio kontroller för varje klass
I urvalspanelen, innehåller raden för varje klass knappen Välj radiokontroller
. Klicka på
den för att visa radiokontrollerna som är tillgängliga för denna klass. Markera de kolumner
som du vill visa och ange den kolumn som klassen skall sorteras efter. Glöm inte att spara
detta genom att klicka på OK.
Förutom standardlayouten med flera kolumner för radiokontroller ger rapporten en andra
standardlayout som heter En mellantid stor. Detta kan vara det mest lämpliga för publicering
av mellantidsresultat i målområdet. Den visar endast den första markerade radion. Kontrollera
att denna kolumn också är definierad som sorteringsordningen.
Du kanske vill prova etikettlayouterna som kan vara till hjälp för fasta stora resultattavlor
liknande de som finns vid VM.

Automatiska rapporter
Klicka på titeln för att expandera alternativen under Automatisk rapport:
.
Ställ in rätt uppdateringsintervall. Exemplet kommer att uppdateras var 10 sekund.
Det rekommenderas dock inte för att undvika stor arbetsbelastning på servern och
nätverket... Dessutom kan du definiera vilka åtgärder ska utföras efter varje
uppdatering. Du kan skriva ut rapporten, skriva ut på etiketter och skapa
publicerings- eller export-filer. Lämpliga installationsdialoger visas bara en gång i
början. Det är även möjligt att aktivera och inaktivera dessa alternativ under det att
aktiviteten körs automatiskt.
Klicka på knappen Start att starta den automatiska rapporten.

Exporter
CSV-export
Rapporten kan exporteras till CSV-format. Datastrukturen ges i rubrikraden i utdatafilen (formatrubrik).
Observera: CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!

XML-export
Du kan exportera rapporten till IOF standard, dokumenttyp ResultList. Du kan välja mellan XML-V2 och V3. Om
möjligt, är det nyare formatet att föredra.
För mer information, se exporter-referensen.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.
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Se även
Resultatrapporter
Rapporter-referensen
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter

5.9.4 Radiokontroller
Du måste uttryckligen definiera alla kontroller som du vill övervaka. Detta behöver inte bara vara "klassiska"
radiokontroller, utan alla kontroller som du vill visa för någon klass i speakerfönstret.

Mata helt enkelt in kodsiffrorna efter varandra och Lägg in dem i listan med knappen

eller Enter. Använd

knappen
eller Del för att ta bort en kontroll från listan.
Vänd dig till de funktioner som är länkade längst ned för att se hur denna definition används där.

Anmärkning
Varje kontroll som infogas i listan kommer att öka arbetsbelastningen på hela systemet! Detta innebär
nätverkstrafik och varje PC-nod som kör speakerfunktioner. Definiera därför endast de kontroller som faktiskt behövs.
Med flerdagarstävlingar är denna definition specifik för den aktuella etappen.

Exportera
Du kan exportera radiokontrolldefinitionerna till en XML-fil. Denna fil kan användas av resultatservice på nätet för att
förbereda dess inställningar före tävlingen. Den första servicen som behöver (och har initierat) denna funktion är
svenska EmmaClient/OBasen-LiveResultat. Observera: För att vara säker på att alla radiokontroller exporteras
riktigt, spara först dina senaste ändringar med OK och öppna därefter dialogen för att exportera definitionerna.

Se även
Speaker support
Online monitor (server)
Uppdatera onlinestämplingar
Display (resultattavla)
Hantering av individuella banor
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter
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5.9.5 Hantering av individuella banor
Vanligtvis finns det en bana för varje klass vilket inte ger några problem för speakerfunktionerna, även om det finns
kontroller på banan som passeras flera gånger.
Att titta på klasser med individuella banor är inte så uppenbart eftersom varje deltagare springer sin egen bana. För
mer information om enskilda kurser, läs Knyta banor till klasser-referensen.
Men de vanligaste situationerna där du använder individuella banor, är slingor (en mans-stafett) och fjärilar. I dessa fall
måste du ha gemensamma kontroller som passeras av alla deltagare. OE2010 ger en enkel lösning här. Knyt bara
en av de individuella banorna till k lassen! Varje bana i klassen måste innehålla gemensamma kontroller, så de
kommer sedan att visas i speakerfönstret i denna klass (om du har definierat dem som radiokontroller). Ibland har
kanske inte alla varianter gemensamma kontroller i samma position på banan, men det spelar ingen roll här. OE2010
kommer att alltid spara och visa online stämplingar på rätt sätt.
Om du har helt olika banor utan några gemensamma kontroller, kan du definiera en "dummy"-bana med alla
kontroller som du vill titta på och tilldela den till klassen. Men innan du gör så, fundera över om det är
meningsfullt...;-)

Se även
Speaker support
Radiokontroller
Knyta banor till klasser
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter
Banor

5.9.6 Online monitor (Klient)
Detta är funktionen som samlar in stämplingar från de anslutna SportIdent eller Emit (radio) kontrollerna. Man måste
ha server monitor-funktionen aktiv på samma eller en annan dator i nätverket för att få stämplingarna sparade i
tävlings-databasen. Läs i beskrivningen av server monitor, för hur du ställer in ett fungerande system. Se även
Speaker support – Ytterligare uppgifter för en mer uppgiftsorienterad beskrivning.

Fönstret har olika layout beroende på stämplingssystem, främst eftersom du med SportIdent kan identifiera stationen
och visa dess egenskaper i fönstret.
Först, försöker klientfönstret att ansluta till den senast använda servern. Efter det försöker den att aktivera den senast
använda kontrollenheten. Det är endast möjligt för SI-enheter, vilka är anslutna direkt till fönstret. Om OE2010
upptäcker något fel, måste du att gå in och lösa problemet manuellt.
Alla mottagna stämplingar kommer att visas i fönstret och sparas i en lokal loggfil. Om serveranslutningen är aktiv,
skickas sedan stämplingarna till servern automatiskt. Det tillhörande serverfönstret sparar sedan stämplingarna i
tävling-databasen.
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Om det blir ett kommunikationsavbrott, kommer du se ett meddelande i fönstret. Det finns även en statusvisning,
som visar hur många stämplingar som har tagits emot och hur många som inte kunnat skickas till servern.
Kontrollera detta då och då.
Anmärkning: Kan du öppna så många klient-fönster som du behöver om du har flera enheter. Gränsen ges endast
av datorns prestanda och antalet tillgängliga COM eller USB-portar. Varje enskilt fönster sparar sina inställningar
separat. Så varje enskilt fönster använder alltid den port som det använde den senaste gången.

Anpassa inställningarna
Inställningar-panelen har två stycken.
Första stycket beror på stämplingssystemet. Se styckena nedan för mer information.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Val och anslutning till servern
Klientfunktionen kräver en tillhörande serverfunktion, som kör på en annan dator i nätverket. När du startar, försöker
klientfönstret att ansluta till den senaste använda servern. Resultatet visas i statusfältet längst upp.
Om något är fel eller om du använder det här fönstret för första gången, måste du ansluta till rätt server manuellt.
Mata in servernamnet manuellt eller välj den i listrutan. Listrutan innehåller en lista över datorer i nätverket. Denna
lista uppdateras inte automatiskt. För att uppdatera listan, klickar du på knappen Uppdatera serverlistan

.

Anslut till servern med knappen Anslut
. Normalt behöver du inte knappen Avbryt
. Detta är tillgängligt
för nödsituationer, att sluta skicka stämplingar till servern.
Efter att en anslutning till servern har upprättats, så skickar först fönstret alla stämplingar som finns i loggfilen och
som inte har sänts tidigare. Sedan väntar det på nya stämplingar från den anslutna enheten.

Anmärkning
Det rekommenderas att serverfönstret körs på en annan dator i nätverket. Detta ger dig bästa tillförlitlighet och bästa
prestanda (naturligtvis under förutsättning att nätverket är korrekt uppsatt). Det är naturligtvis möjligt att köra båda
fönstren på samma dator. Kontrollera om prestanda är tillräcklig vid toppbelastningstider.
Om anslutningen misslyckas, så kontrollera först om serverdatorn överhuvudtaget kan nås. Använd t.ex. Windows
Utforskare för detta. Kontrollera om serverfönstret verkligen körs på serverdatorn. Kontrollera slutligen brandväggen.
Om det fanns en blockerande brandvägg på serverdatorn, måste du starta om servern i serverfönstret, trots att detta
fönster kan visa servern som fungerar.

Hantering av loggfilen
Alla stämplingar kommer att sparas i en lokal loggfil. I den övre panelen visas antalet stämplingar i loggfilen och
antalet stämplingar som inte har skickats.
Efter att ha löst ett nätverksproblem, kan du skicka stämplingarna till servern igen med Logg-fil - Skicka igen. Du
kan välja om du vill skicka alla stämplingar eller endast dem som inte hade överförts till servern. Om så krävs kan du
specificera ett tidsintervall för stämplingarna.
Du kan också rensa hela loggfilen om det behövs.
Loggfilerna sparas i undermappen Logs i mappen med dina programinställningar. För mer detaljer titta i
Programmappar-referensen. I Logs-mappen hittar du undermappar som har samma namn som tävlingens
datamappar. För fjärranslutna tävlingar på servern är namnet på lokala mappen tävlingsmappnamnet plus _R (för
remote). Inuti varje Logs\<tävlingsmapp> hittar du tävlingens loggfiler.De består av två filer som har namn som
PunchLog1.dat och PunchLog1.idx där 1-6 är numret på etappen (1 för endagstävlingar).
Du kan samla in loggfilerna från alla klienter i ett nätverk, om du vill bearbeta dem från en central plats. För att skicka
dem igen, använd Logg-fil - skicka igen (andra loggfiler). Var försiktig för att inte skriva över befintliga loggfiler när
du samlar dem på en central plats, eftersom filnamnen är identiska för alla klienter.
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Speciellt för SportIdent
I den övre panelen visas egenskaperna för enheten, om den är ansluten direkt till datorn. Kontrollera Kodsiffran och
Autosänd-status. Denna måste vara På, annars kan inte enheten skicka några stämplingar till klientfönstret.
Om du tar emot stämplingstider från en (radio) multiplexer, kommer fönstret att växla till läget Endast mottagning
möjlig. I detta läge är det inte möjligt att visa enheternas egenskaper högst upp eller att identifiera typen för
inkommande stämplingstider. Du kan definiera detta uttryckligen med alternativet Målstämpling i mottagningsläge.
Om alternativet markeras kommer alla stämplingar från nummer under 31 att beräknas som målstämplingar och alla
andra som normala kontrollstämplingar. Avmarkera det här alternativet endast om du förväntar dig att få start- eller
check-stämplingar här. Som standard är det alltid markerat.
Om det uppstår svårigheter med det automatiska mottagningsläget och/eller automatiska Comportinställningen,
mark era Lås mottagningsläge. Detta gör det möjligt att låsa baudrate för Comporten, och OE2010 kommer inte att
ändra den efter egen kontroll.

Speciellt för Emit
Du bör kontrollera Emit-inställningarna när du öppnar klientformuläret.
Val Kontroll
Du kan definiera den fasta kodsiffran för den anslutna kontrollen. Om du använder
en Samlingsbox, en Online-kontroll eller EmiTag enheterna ETS/ECB, så
innehåller protokollet kodsiffrorna. Därför bör du välja det andra alternativet. Det
här valet tillåter att du kan ha olika kontroller anslutna till samma Samlingsbox
och att skicka olika online kontroller genom samma Emit-radiosändare.
Val Emit-enhet
Emit erbjuder tre alternativ, den vanliga RS232-kontrollen med sin 9-pinnars
DSUB-kontakt, EmiTag enheterna ETS/ECB, och den speciella Online-kontrollen
som du känner igen på sin 8-pinnars runda kontakt.

Anmärkning: För RS232- och Online-kontrollen, stämplingstiden beräknas från PC-klockan. Tänk på att ställa in
PC-klockan riktigt! ETS/ECB enheterna ger sin egen klocktid från.
Tänk på att radiokontroller måste ha den ursprungliga kodsiffran från banans definition. Normalt kommer den fasta
kodsiffran att göra jobbet. Ersättningskontroller kan inte beräknas här!

Gränssnitt till externa program
Klientfönstret skickar de mottagna stämplingarna till serverfönstret med hjälp av en specifik Winsocket port. För
externa 3: e parts program, är det möjligt att öppna en annan port dit samma information skickas. Detta kan
användas för att genomföra ytterligare uppgifter där stämplingarna behövs, t.ex. live webbuppdateringar, liverapportering på en resultattavla etc.
Intresserade programmerare kan be författaren om en specifikation.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Online monitor (server)
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Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter

5.9.7 Online monitor (Klient Webb)
Detta är ytterligare en funktion som tar emot stämplingar, men från en webbserver. Ett radiostämplingssystem tar
emot stämplingarna från radiokontrollenheterna och skickar dem till en webbserver. Därifrån kan de laddas ner med
denna funktion. För närvarande stöds det svenska systemet ROC olresultat. Förutom sättet som stämplingarna tas
emot, fungerar denna klient på samma sätt som Online-monitor för mellantider (Klient) för enheter som är direkt
anslutna. Båda fönstren kan användas samtidigt.
Servermonitorfunktionen måste vara aktiv på samma eller en annan dator i nätverket för att stämplingarna ska spara i
tävlingsdatabasen. Läs i beskrivningen av server monitor, för hur du ställer in ett fungerande system. Se även
Speaker support – Ytterligare uppgifter för en mer uppgiftsorienterad beskrivning.
Anmärkning: Bekymra dig inte för termen server i detta avsnitt. Du måste skilja mellan online monitor servern som
en funktion i OE2010 och webbservern från vilken radiokontrollstämplingarna laddas ner.

Först, försöker klientfönstret att ansluta till den senast använda (speaker online monitor) servern. Efter det skickas
frågor om nedladdning av stämplingar från webbservern.
Alla mottagna stämplingar kommer att visas i fönstret och sparas i en lokal loggfil. Om serveranslutningen är aktiv,
skickas sedan stämplingarna till servern automatiskt. Det tillhörande serverfönstret sparar sedan stämplingarna i
tävling-databasen.
Om det blir ett kommunikationsavbrott, kommer du se ett meddelande i fönstret. Det finns även en statusvisning,
som visar hur många stämplingar som har tagits emot och hur många som inte kunnat skickas till servern.
Kontrollera detta då och då.
Fel och statusmeddelanden från nedladdningen visas i statusraden. Du måste hålla uppsikt över detta och åtgärda
om så krävs.

Anpassa inställningarna
Inställningar-panelen har ett stycke.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 272 -

Referens

Val och anslutning till servern
Klientfunktionen kräver en tillhörande serverfunktion, som kör på en annan dator i nätverket. När du startar, försöker
klientfönstret att ansluta till den senaste använda servern. Resultatet visas i statusfältet längst upp.
Om något är fel eller om du använder det här fönstret för första gången, måste du ansluta till rätt server manuellt.
Mata in servernamnet manuellt eller välj den i listrutan. Listrutan innehåller en lista över datorer i nätverket. Denna
lista uppdateras inte automatiskt. För att uppdatera listan, klickar du på knappen Uppdatera serverlistan

.

Anslut till servern med knappen Anslut
. Normalt behöver du inte knappen Avbryt
. Detta är tillgängligt
för nödsituationer, att sluta skicka stämplingar till servern.
Efter att en anslutning till servern har upprättats, så skickar först fönstret alla stämplingar som finns i loggfilen och
som inte har sänts tidigare. Sedan väntar det på nya stämplingar från den anslutna enheten.

Anmärkning
Det rekommenderas att serverfönstret körs på en annan dator i nätverket. Detta ger dig bästa tillförlitlighet och bästa
prestanda (naturligtvis under förutsättning att nätverket är korrekt uppsatt). Det är naturligtvis möjligt att köra båda
fönstren på samma dator. Kontrollera om prestanda är tillräcklig vid toppbelastningstider.
Om anslutningen misslyckas, så kontrollera först om serverdatorn överhuvudtaget kan nås. Använd t.ex. Windows
Utforskare för detta. Kontrollera om serverfönstret verkligen körs på serverdatorn. Kontrollera slutligen brandväggen.
Om det fanns en blockerande brandvägg på serverdatorn, måste du starta om servern i serverfönstret, trots att detta
fönster kan visa servern som fungerar.

Hantering av loggfilen
Alla stämplingar kommer att sparas i en lokal loggfil. I den övre panelen visas antalet stämplingar i loggfilen och
antalet stämplingar som inte har skickats.
Efter att ha löst ett nätverksproblem, kan du skicka stämplingarna till servern igen med Logg-fil - Skicka igen. Du
kan välja om du vill skicka alla stämplingar eller endast dem som inte hade överförts till servern. Om så krävs kan du
specificera ett tidsintervall för stämplingarna.
Du kan också rensa hela loggfilen om det behövs.
Loggfilerna sparas i undermappen Logs i mappen med dina programinställningar. För mer detaljer titta i
Programmappar-referensen. I Logs-mappen hittar du undermappar som har samma namn som tävlingens
datamappar. För fjärranslutna tävlingar på servern är namnet på lokala mappen tävlingsmappnamnet plus _R (för
remote). Inuti varje Logs\<tävlingsmapp> hittar du tävlingens loggfiler.De består av två filer som har namn som
PunchLog1.dat och PunchLog1.idx där 1-6 är numret på etappen (1 för endagstävlingar).
Du kan samla in loggfilerna från alla klienter i ett nätverk, om du vill bearbeta dem från en central plats. För att skicka
dem igen, använd Logg-fil - skicka igen (andra loggfiler). Var försiktig för att inte skriva över befintliga loggfiler när
du samlar dem på en central plats, eftersom filnamnen är identiska för alla klienter.

Inställningar för webbtjänst
Vald webbtjänst visas i övre panelen. Om du behöver ändra inställningarna för kommunikationen eller bara avbryta de
automatiska nedladdningarna, klicka på knappen Stopp
. Använd sedan knappen Inställningar
till höger för att
ändra valen.
För mer detaljer se referensen för ROC olresultat inställningar.
För att återuppta de automatiska nedladdningarna, klicka på knappen Start
.

Gränssnitt till externa program
Klientfönstret skickar de mottagna stämplingarna till serverfönstret med hjälp av en specifik Winsocket port. För
externa 3: e parts program, är det möjligt att öppna en annan port dit samma information skickas. Detta kan
användas för att genomföra ytterligare uppgifter där stämplingarna behövs, t.ex. live webbuppdateringar, liverapportering på en resultattavla etc.
Intresserade programmerare kan be författaren om en specifikation.
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Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Online monitor (server)
Inställningar för ROC olresultat
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter

5.9.7.1 Inställningar för ROC olresultat
För att ta emot rätt radiokontrollstämplingar för din tävling från ROC olresultats webbserver, måste du göra några
inställningar för kommunikationen mellan OE2010 och ROC.

URL

Detta är adressen av ROC webbserver. Rätt värde är förvalt, så normalt behöver du inte
ändra denna inställning. Om du av misstag har testat ett felaktigt värde, kan du återställa
förvald inställning med knappen Återställ

Query

.

Detta är frågefunktionen som sänds till ROC webbserver. Rätt värde är förvalt, så normalt
behöver du inte ändra denna inställning. Om du av misstag har testat ett felaktigt värde,
kan du återställa förvald inställning med knappen Återställ

.

Tävlings-Id

Tävlings-Id identifierar din tävling på ROC webbserver. Du kan se detta i ROC:s
konfigureringsdialog. Om nödvändigt, titta i ROC:s dokumentation för fler detaljer.

Intervall

OE2010 använder detta intervall för att fråga ROC webbserver efter de senaste nya
stämplingarna. Använd formatet MMM:SS. Det förvalda värdet 10 sekunder bör vara ett bra
val.

Datum/Tid

Detta är första stämplingstiden som OE2010 kommer att hämta från ROC webbserver.
Förvalt är tävlingens datum och nolltid. Normalt bör detta fungera.

Stämplings Id

Radiokontrollstämplingarna som sparats av ROC webbserver identifieras med ett unikt
stämplingsid, som är speciellt för din tävling. Initialt är detta värde satt till 0, för att börja
med första stämplingen. OE2010 visar id för senast nedladdade stämpling i detta fält.
Normalt behöver du inte ändra detta värde. Du kan emellertid sätta det till ett lägre värde
för att försöka ladda ner äldre stämplingar igen om de verkar fattas.

För mer information om hur ROC olresultat och andra webbtjänster fungerar, se referensen för Online monitor (Klient
Webb).
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Se även
Online monitor (Klient Webb)

5.9.8 Online monitor (server)
Detta är server monitor-funktionen som tar emot stämplingar från klient-fönstren.
Du har normalt flera klient monitor-fönster som körs på särskilda datorer och ett serverfönster som körs på en extra
dator. Denna dator behöver inte vara databasservern, där tävlingsdata sparas! Det kan också vara en annan (data)
klient.
Tester kan visa vilken som är den bästa lösningen. Du kan också ha mer än ett online server-fönster som körs på
olika datorer. I det fallet måste du ansluta varje klientfönster till den korrekta online stämplings-servern.
Läs beskrivningen av klient monitor för mer information om klienterna. Se även Speaker support – Ytterligare uppgifter
för en mer aktivitetsorienterad beskrivning.

Om en stämpling skickas från en klient, så kommer rätt deltagare/kontrollnummer att beräknas för den och den
kommer att sparas i tävlingsdatabasen. Stämplingarna kommer att visas automatiskt i ett speakerfönster som visar
denna klass.

Anmärkning
Tänk på att ställa in korrekt tidsformat! Om du använder tidsformat med tiondelar eller hundradelar, så kommer
tiderna att registreras med den noggrannheten. Alla andra tidsformat kommer att registrera tiderna med sekund
noggrannhet.
Med SportIdent skickas stämplingstiden i absolut klocktid från SI-kontrollenheten. Med Emit beräknas
stämplingstiden från PC-klockan. Stämplingstiderna kommer att konverteras till tävlingstid relativt nolltiden. Tänk på
att ha ställt in rätt nolltid från början!
Tänk även på att radiokontrollerna måste ha den ursprungliga kodsiffran från bandefinitionen. Ersättningskontroller
kan inte beräknas här!

Anpassa inställningarna
Med SportIdent har Inställningar-panelen bara stycket för rapportformat. Med Emit finns det ett ytterligare stycke, se
nedan.

Rapportformat
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

Starta servern
Fönstret kommer att starta servern automatiskt. Men om du vill stoppa eller starta om den igen, kan du göra det
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En situation där du kan behöva göra det, är om serverdatorn hade varit skyddad av en brandvägg. Server visas som
startad, men ingen klient kan ansluta. I det här fallet, se först till att brandväggen tillåter datorn att fungera som en
server eller helt enkelt inaktivera brandväggen. Starta om servern, även om det kan visa sig som startad. Först efter
detta kommer klienterna att kunna ansluta till den här servern.

Speciellt för Emit
Längst upp på inställningspanelen ser du valet Målstämpling som officiell måltid. Om detta markeras (och om
inkommande stämpling har en målkodsiffra), så kommer målstämplingarna att sparas som den officiella måltiden.
Det här alternativet kan inte ändras här eftersom det måste definieras med Emit-inställningarna. Om du har valt
Tidtagning - Online-stämpling för målstämplingen där, så beräknas måltiden från den stämplingen.

Anmärkning
Denna egenskap i speakerfunktionen har tagits över från den tidigare versionen OE2003 V10 för att vara kompatibelt.
I OE2010 rekommenderas det att använda den riktiga tidtagningfunktionen för online-stämplingar. Se Tidtagning –
Emit-referensen för mer information.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Online monitor (klient)
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter

5.9.9 Uppdatera onlinestämplingar
Den här funktionen uppdaterar online-stämplingar från innehållet i de brickor som har lästs in i målet. Om det hade
varit förlorade stämplingar från radiokontrollerna eller felaktiga inmatningar, så kommer de nu att uppdateras av
informationen från brickorna.

Klicka på Start för att köra uppdateringen en gång. Längst upp till vänster, kan du ange inläsningstiden för den första
brickan som ska beräknas. Alla brickor som antingen hade lästs eller matats in manuellt efter denna tid kommer att
kontrolleras. Det här fältet visar automatiskt tidpunkten för den sista brickan som har kontrollerats tidigare. Du kan
återställa det här värdet genom att radera fältets innehåll. Alla brickor kommer då att kontrolleras igen.
En påföljande uppdatering börjar med en tolerans på 15 sekunder innan tidpunkten som visas. Du måste ändå se
till att alla klienter i nätverket har korrekt inställda klockor!
Du kan också ha automatiska uppdateringar. Ange uppdateringsintervallet överst till höger och klicka på Automatisk
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. För att stoppa de automatiska uppdateringarna, klicka på Stopp.
Varje uppdateringsuppgift kommer att rapporteras i loggfönstret.
Anmärkning: Den här funktionen behöver inte köras direkt på (data) servern. Det rekommenderas att köra den från
en klient!

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Speaker support
Radiokontroller
Online monitor (klient)
Online monitor (server)
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter

5.9.10 Mata in mellantider manuellt
Utöver anslutna online-kontroller, kan du ha andra radiokontroller, varifrån du får mellantider, t.ex. via telefon. Du kan
mata in dem här. De visas automatiskt i ett speakerfönster av lämpligt klass.

Ange startnumret, kodsiffran för kontrollen och tiden. Tiden måste anges i löpande tävlingstid i förhållande till nolltiden
eller som absolut klocktid, beroende på din önskade inställning.
För en snabbinmatning, byt det numeriska tangentbordet till "numerisk" och använda dessa tangenter. I stället för
kolon (:), kan du också använda punkt eller komma på det numeriska tangentbordet. I det här fönstret finns används
Enter-tangenten för att snabbt växla från ett inmatningsfält nästa.
Deltagarna kommer att listas ovanför tillsammans med deras tider. Om deltagaren redan har fått en mellantid vid
denna kontroll, hörs en varnande ljudsignal och den förra tiden kommer att rapporteras. Du kan när som helst
korrigera en fel inmatning genom att upprepa den korrekta. Lämna fältet tomt om du vill ta bort en felaktigt inmatad
tid.
Du kan också mata in en inofficiell måltid (målstämpling!) genom att använda kodsiffra 999. Blanda inte ihop detta
med tidtagningsfönstret där du kan ange officiella måltider! Se Manuell inmatning-referensen för mer information.

Anpassa inställningarna
Inställningar-panelen har två stycken.
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Inställningar
Automatiska tider

Om du markerar det här valet så kan du lämna tidsfältet tomt. Varje deltagare
får den aktuella PC-tiden automatisk t. Detta rekommenderas om operatören
har en telefonanslutning till en bemannad kontroll. Då kan denna person enkelt
meddela startnumren som matas in här omedelbart. I det här fallet måste PC
klockan synkroniseras till löpande tävlingstid!
Avmarkera det här valet om du vill mata in explicita tider. Då kommer din
inmatning i tidsfältet att kontrolleras och sparas. Lämna tidsfältet tomt om du
vill ta bort en befintlig (felaktig) inmatning.

Rapportformat
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Speaker support
Speakerfunktioner - Ytterligare uppgifter

5.9.11 Biografier
Särskilt vid profiltävlingar, kan du stödja speakern genom att erbjuda en personlig (biografisk) text eller annan
ytterligare information om deltagarna. Denna text kan visas i speakerfönstret.

Ange texten i inmatningsfältet. Texten kan bestå av flera rader och den maximala längden är 255 tecken. Observera
att i tabellvyn separeras raderna med #.
Du kan definiera deltagaren som VIP genom att kryssa rutan och spara. Det betyder att deltagaren alltid markeras
med violett färg i speaker- och förvarnings-fönstren, och speakern kan tala om denna VIP oberoende av dennes
resultat.

Importera text från externa källor
Visa en rapport med biografier. Exportera rapporten till en CSV-fil. Denna kan beräknas ytterligare i Excel (som
exempel) eller användas som en mall för importfilen. Definitionen av filformatet är samma som i export-filen.
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Nu har du två alternativ:
a) Du kan lägga till text till export-filen i Excel.
b) Eller om du redan har en fil som innehåller all text. Infoga då de saknade kolumnerna för att få det rätta filformatet
enligt exempel export-filen. Nu måste du fylla i rätt information i minst ett av de fält som kan användas för att
identifiera deltagarna vid importen. Dessa är namn, start-nr, databas-id eller bricknr.
Använd knappen Importera för att importera filen. Mer information finns i Importera biografier-referensen.

Anmärkning:
OE2010 stöder radbyten inne i texten. I importfilen skall de markeras med ett "#". Infoga ett "#" för varje radbyte.
(Jämför exempel export-filen för att förstå detta.)

Rapporter
Rapporten tillhandahåller en översikt över biografier. Välj alternativet Endast ändrad text för att endast visa de
intressanta deltagarna i rapporten.
Exporten skapar en CSV-fil som du kan använda för vidare bearbetning. Se stycket ovan för mer information.
För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Se även
Speaker support
Genomföra tävlingen - Kom igång

5.9.12 Importera biografier
Du kan importera biografierna. Läs först riktlinjerna för hur du förbereder en importfil.

Biografier

Välj rätt arbetsläge för importen. Lägg till och uppdatera bör vara tillräckligt i de flesta
fall.

Identifiera deltagare via

Definiera med vilket fält deltagarna skall identifieras. Naturligtvis bör startnumret föredras.

Filformat

Endast CSV är tillgängligt här.

Avgränsare,
Textavgränsningstecken

Normalt kan du lämna standardinställningarna Semik olon och " här. Om programmet
som skapade denna importfil använder andra avgränsare, så ställa dem därefter.

Fil

Välj importfilen här. Se Filväljare-referensen för mer information.

Importen kommer att skapa en omfattande rapport om sig själv som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Se även
Biografier
Speaker support
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5.9.13 Display (resultattavla)
Med den här funktionen, kan du driva alla slags resultattavlor.
En föregångare till den här funktionen användes i Park World Tour 2002 för TV direktsändning från tävlingarna i
Finland och Sverige. Detta är bara en speciell slags resultattavla.
Den här funktionen erbjuder ett väldefinierat gränssnitt till externa DLL-filer som kan implementeras av någon tredje
part. Med OE2010 följer en Demo-DLL som använder detta gränssnitt och emulerar en skärm i ett extra fönster. Läs
OEDisplay DLL-beskrivningen, om du är intresserad att av det.

Välj klassen på den övre panelen. Du kan öppna flera fönster för olika klasser och titta på dem. I tabellen visas start-,
slut- och löptider för alla deltagare i denna klass visas. Om en deltagare är felstämplad eller inte godkänd någon
orsak så kommer hans tid och status att markeras med ljus röd färg.
Du kan välja någon deltagare i tabellen. Dubbel-k lick a, tryck på Enter eller klicka på knappen Visa deltagare
för att visa honom på Resultattavlans panel längst ned. En annan möjlighet är att använda
snabbsökningsfältet. Ange deltagarens startnummer och tryck på Enter. Då kommer denna deltagare att visas på
Resultatstavlans panel. Se stycket nedan för mer information om hur du driverresultattavlan.
Justera tabellens layout på vanligt sätt som du vill ha den. Du kan använda valfri sorteringsordning för att snabbt hitta
en deltagare. Efter att kolumnerna är i rätt ordning, är det bra att använda Optimera-knappen justera kolumnernas
bredd. Om du känner dig osäker på hur du justerar tabellayouter, titta till Datatabell-referensen.

Anmärkning
Det är ytterst viktigt att PC-klockan exakt synkroniseras till den officiella tävlingstiden! De visade löptiderna
beräknas med hjälp av PC-klockan.

Anpassa inställningarna
Inställningar-panelen har två stycken.

Results
Utdatamapp

Detta är mappen där utdatafilerna till listfunktionen ska placeras. Tavlans
drivrutin kan hämta dem därifrån och visa innehållet. Filerna benämns som
Klass_Kontroll_Datum_Tid.csv.
Om mappnamnet är för långt för inmatningsfältet, kan du bredda
inställningspanelen vilket även utvidgar detta område.
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Rapportformat
Tidsformat
Namn

Tiderna visas enligt denna inställning.
Namnen visas enligt denna inställning.

Arbeta med resultattavlan
På resultattavlans panel längst ned, kommer den valda deltagaren att visas.
I de två raderna under visas nästa deltagare att slå och den nuvarande ledaren. Om tiden går, visas denna löptid på
tavlan. Nästa deltagare att slå kommer att uppdateras allteftersom tiden fortskrider. Tiden stannar automatiskt och
visar deltagarens sluttid gången när han fått sin tid (antingen genom stämpling eller genom att korsa mållinjen). Då
visas hans nuvarande plats visas.
Om en deltagare redan har en sluttid, visas bara hans sluttid och hans nuvarande plats.
Om du visar utvecklingen vid starten, visas deltagaren med en nedräkningstid tills han har startat.

För att driva resultattavlan, finns det flera funktioner.

Välj vilken tid
Listboxen med kontroller innehåller start, mål och alla radiokontroller som hade definierats för klassen. Du kan välja
dem från listrutan eller använda ett av kortkommandona:
F6 Start
F7 1:a mellantid (mestadels är detta tillräckligt...)
F8 Mål

Klocktid
Använda Visa klocktiden och Ta bort klocktiden knapparna för att starta eller stoppa visning av klocktiden på
resultattavlan.
Som standard kommer visningen i tavlan att uppdateras fullständigt av OE2010 varje sekund. Det innebär också att
de rullande tiderna drivs helt av OE2010. Men, många resultattavlor har dock sin egen inbyggda klocka. Markera i så
fall valet Extern klocka. Då kommer tavlans klocka att initieras med rätt värde och därefter kommer den att fortsätta
självständigt.

Aktivera resultattavlan
Det aktuella innehållet på panelen kommer att visas på tavlan. Den här funktionen skickar först ett anrop för att rita
den grundläggande ramen på skärmen och därefter detaljerna. De kommer att uppdateras online på skärmen så
länge det här fönstret är online. Lampan visar grönt.
Om det redan fanns något annat fönster aktivt på tavlan, så kommer detta att fortsätta att köras lokalt tills det
aktiveras igen.

Töm tavlan
Tavlan kommer att tömmas och kommunikationen med tavlan kommer att stängas. Lampan visar lila.

Stanna tiden
Du kan manuellt stanna den rullande tiden på tavlan av något skäl.

Visa passande lista
Du kan visa den passande listan på tavlan. Detta är antingen en startlista eller en lista med det resultat som för
närvarande syns i det här fönstret. Detta är oberoende av online-visningen.
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Radera listan
Ta bort listan från tavlan.

Bläddra uppåt/nedåt i listan
Använd Upp/Ner-knapparna att bläddra i listan på tavlan.

Arbeta med flera display fönster
Du kan öppna flera fönster för olika klasser, mellan vilka du kan växla och visa innehållet i det valda fönstret på tavlan.
Så kan du lätt förbereda flera vyer och byta dem på tavlan med ett enda musklick.
OE2010 kommer att spara egenskaperna för varje fönster separat. Detta innebär att efter stängning och öppning av
resultattavlefönstren igen, så kommer de att arrangeras på samma sätt och de kommer att visa samma klass igen.
Naturligtvis är inte alla inställningar separata, såsom ordningen på kolumnerna. Bara prova själv att uppleva detta.

Speciella råd för flerdagars
Om du arbetar på en flerdagarstävling, ser du etappväljaren. Se etappväljar-referensen för mer information.
I detta fönster är etappväljaren avaktiverad och bara för visning. Fönstret använder alltid den etapp som den har
öppnats från i huvudmenyn.

Se även
Speaker support
OEDisplay DLL
Radiokontroller

5.9.14 OEDisplay DLL
OE2010 erbjuder ett väldefinierat gränssnitt till externa DLL-filer. Dessa kan implementeras av någon tredje part för
att driva någon resultattavla.
Med OE2010 ingår en demo-DLL-fil med namnet OEDisplay.DLL. Denna emulerar en extern tavla i ett extra fönster.
Denna kommer att laddas som standard med funktionen Display (Resulttavla).
För att driva en "verklig" resultattavla, måste du ersätta här DLL-filen med en speciell för att driva din resultattavla.
Av säkerhetskopieringsskäl hittar du en kopia av Demo-DLL i undermappen Misc i installationsmappen för OE2010.
Därifrån kan du kopiera tillbaka den till installationsmappen om du behöver.
Intresserade programmerare eller användare kan be författaren om källkoden (Delphi 6 Pascal) för den här DLL-filen.
Den är lätt att förstå och definitionerna som kan konverteras till alla andra programmeringsspråk, till exempel C++
eller till och med C#. Den externa DLL-fil kan skrivas i alla programmeringsspråk.

Kommandobeskrivning
Se demo DLL-källkoden.

Se även
Display (resultattavla)
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5.10 Tillägg
Under huvudmenyn Tillägg hittar du några extra funktioner som inte bara är OL-organisationsuppgifter.

För att kunna använda dina befintliga tävlingar från V.10.3, måste du migrera tävlingsdata till det nya dataformatet i
OE2010. Därför för de som uppgraderar till V10, är den viktigaste funktionen för första användningen Tillägg Migrera data V10-> V11. Se Migrera data-referensen för mer information.
Expertanvändare kan utföra ändringar på tävlingsdata utanför OE2010. De kan göra detta genom att exportera rätt
rapport, utföra ändringar och slutligen återimportera filen till tävlingen. Den här funktionen kan hittas under Tillägg Import, som beskrivs i referensen Importera tävling.
Tillägg - Rapportlayouter erbjuder dig en administrationsfunktion för rapport- och etikettlayouter. Du kan använda
det för att utbyta layouter med andra användare eller kopiera dem till andra klienter i nätverket. Se referensen
Rapportlayouter för mer information.

5.10.1 Migrera data från V10 till V11
Till skillnad mot tidigare SportSoftware-versioner, har SportSoftware V11 en ny organisation för data som följer
standarden som har definierats med Windows XP, Vista, Win7 och nyare Windows-versioner. Praktiskt betyder det
att programinställningar såsom rapportlayouter, tävlingsdata och arkivdata inte får lagras i undermappar till
installationsmappen (som har varit fallet med SportSoftware V10 och äldre). I stället, sedan Windows XP, finns det
speciella användarmappar avsedda för detta. Med SportSoftware V11, kan du använda fördefinierade mappar eller
definiera dina egna.
Om du behöver mer information om detta, läs Programmappar-referensen noggrant!
För att kunna använda dina befintliga tävlingar från V.10.3, måste du migrera tävlingsdata till det nya dataformat i
OE2010.

I den vänstra panelen, välj källtävling från V.10.3. Anmärkning: källtävlingen måste vara exakt i dataformatet för
SportSoftware V.10.3, annars kommer du att behöva läsa in den i OE2003 V.10.3 för att uppdatera den till OE2003
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V.10.3 dataformat.
På den högra destinationspanelen visas OE2010:s tävlingsrotmapp med sina befintliga V11 tävlingar. Det kommer att
vara möjligt att välja en annan tävlingsrotmapp här om du använder flera olika mappar av någon anledning. Under
tävlingsrotmappen, måste du ange ett mappnamn för tävlingen som ska migreras. Som standard är detta fördefinierat
till tävlingsnamnet i V10. Du kan ändra detta manuellt, särskilt om du vill migrera samma tävling flera gånger för
testsyften.
Klicka på
för att starta denna åtgärd. Du kommer att få en detaljerad rapport om
migreringen i Rapport-fliken. Om det behövs kan du skriva ut eller publicera denna rapport.
Växla till fliken Migrera arkivet för att migrera arkiv från V.10.3 till V11. Detta fungerar precis på samma sätt som med
tävlingar.
Du kan migrera så många tävlingar och arkiv som du vill i en följd.

Se även
Programmappar
Filväljare

5.10.2 Importer in till tävlingen
Du kan importera klasser, klubbar eller deltagare direkt till tävlingen, med användning av rätt CSV-filformat.

I grund och botten är dessa importer endast utformade för datorexperter som har grundlig erfarenhet av datablad
(spreadsheets). Dessa personer kan exportera och importera data igen efter speciell bearbetning. De kan till exempel
behöva lotta startlistan enligt särskilda regler och sedan återimportera data.
För att få ett exempel i rätt CSV-filformat, exportera bara rätt rapport. Se detaljerade underämnen för mer information.

Anmärkning
CSV-filformaten har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina tävlingsdata.

Se även
Importera klasser in till tävlingen
Importera klubbar in till tävlingen
Importera deltagare in till tävlingen
Dialog för export

5.10.2.1 Importera klasser in till tävlingen
Du kan importera klasser direkt till tävlingen, med användning av rätt CSV-filformat eller IOF XML-format. Detta är
samma importfunktion som Anmälningar importera klasser som kan startas från Anmälningar-menyn.
I grund och botten är dessa importer endast utformade för datorexperter som har grundlig erfarenhet av datablad
(spreadsheets). Dessa personer kan exportera och importera klasstabellen igen efter speciell bearbetning.
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Klasser

Välj rätt arbetsläge för importen. Eftersom Rensa och sk apa igen kommer att ta bort
alla speciella klassinställningar som startlistans definitioner, var försiktig när du
använder det!

Identifiera klasserna genom

Definiera med vilket fält befintliga klasser skall identifieras. Uppenbarligen skall Klass
nr. föredras.

Filformat

Välj XML eller CSV.

CSV

Datastrukturen ges i en särskild rubrikrad i början av filen. Den första kolumnen är
alltid tom och inleds av en unik identifiering av export-filen. För att få ett prov med rätt
CSV-filformat, exporterar du bara en klass-rapport. Vid redigering av exportfilen eller
skapande en ny, var noga med att bevara den första (tomma) kolumnen som
identifierar filen som korrekt för denna import.

XML

Denna import kräver IOF XML-formatet, dokument typ ClassList. För mer information
om IOF XML-formaten, titta på IOF:s hemsida.

Avgränsare,
Textavgränsningstecken

Normalt kan du lämna standardinställningarnas Semik olon och " här. Om
programmet som skapade denna importfil använder andra avgränsare, så ställa in
dem därefter.

Fil
Här väljer du importfil. Se Filväljarreferensen för mer information.
Anmärkning: Om du använder Emit stämplingssystem, kontrollera startstämplingsinställningarna för alla nya
klasser! Se referensen Emit-inställningar för mer information.
Importen kommer att skapa en omfattande rapport som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
CSV-filformaten har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina tävlingsdata.
XML-formatet kan ha sk apat nya k lasstyper (klasstyp 1). Om så är fallet, kommer du få en påminnelse längst
ned i loggen. Eftersom namnen på klasstyper är termer som ingår i översättningen av OE2010, så kontrollera
namnen i Extra fältnamn om detta är vad du förväntade dig och avsluta denna dialogruta med OK för att få de nya
översättningarna i funktion.

Se även
Importera deltagare in till tävlingen
Importera klubbar in till tävlingen
Kopiera klasser in till tävlingen
Importera klasser
Dialog för export
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5.10.2.2 Importera klubbar in till tävlingen
Du kan importera klubbar direkt till tävlingen, med användning av rätt CSV-filformat eller IOF XML formatet.
I grund och botten är dessa importer endast utformade för datorexperter som har grundlig erfarenhet av datablad
(spreadsheets). Dessa personer kan exportera och importera klubbtabellen igen efter speciell bearbetning.

Klubbar

Välj rätt arbetsläge för importen. Eftersom Rensa och sk apa igen kommer att ta bort
alla speciella klubbinställningar som startlistans definitioner, var försiktig när du
använder det!

Identifiera klubbarna genom

Definiera med vilket fält befintliga klubbar skall identifieras. Uppenbarligen skall
Klubbnr. föredras.

Filformat

Välj XML eller CSV.

CSV

Datastrukturen ges i en särskild rubrikrad i början av filen. Den första kolumnen är alltid
tom och inleds av en unik identifiering av export-filen. För att få ett prov med rätt CSVfilformat, exporterar du bara en klubb-rapport. Vid redigering av exportfilen eller
skapande en ny, var noga med att bevara den första (tomma) kolumnen som
identifierar filen som korrekt för denna import.

XML

Denna import kräver IOF XML-formatet, dokument typ ClubList (V.2.0.3) eller
OrganisationList (V.3.0). För mer information om IOF XML-formaten, titta på IOF:s
hemsida.

Avgränsare,
Textavgränsningstecken

Normalt kan du lämna standardinställningarnas Semik olon och " här. Om programmet
som skapade denna importfil använder andra avgränsare, så ställa in dem därefter.

Fil
Här väljer du importfil. Se Filväljarreferensen för mer information.
Importen kommer att skapa en omfattande rapport som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
CSV-filformaten har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina tävlingsdata.

Se även
Importera deltagare in till tävlingen
Importera klasser in till tävlingen
Dialog för export

5.10.2.3 Importera deltagare in till tävlingen
Du kan importera deltagare direkt till tävlingen, med användning av rätt CSV-filformat.
I grund och botten är dessa importer endast utformade för datorexperter som har grundlig erfarenhet av datablad
(spreadsheets). Dessa personer kan exportera och importera hela tävlingen igen efter speciell bearbetning. De kan till
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exempel behöva lotta startlistan enligt särskilda regler och sedan återimportera data.
För att få ett prov av rätt CSV-filformat, exporterar du bara en anmälnings- eller startlistor-rapport. Vid redigering av
denna exportfil eller skapande av en ny, var noga med att bevara den första (tomma) kolumnen som identifierar den
här filen som den korrekta för denna import.

Deltagare

Välj rätt arbetsläge för importen.

Identifiera deltagare via

Definiera med vilket fält befintliga deltagare skall identifieras.

Klubbar, Klasser

Definiera hur klubbar och klasser skall hanteras. Behåll nuvarande är att föredra om
rapporter kommer från en tidigare export. Då förlorar du inga ytterligare inställningar, t.
ex. startorganisationen. Med Behåll nuvarande, läggs alltid saknade klubbar och klasser
till. De identifieras med klubb- eller klassnumret. Eventuella namnkonflikter hanteras
genom att ta fram passande namn. Detta kommer att visas i rapporten från denna
import.

Tidsformat

Välj det tidsformat som används i din importfil. Start- och måltider förväntas vara i
förhållande till nolltiden.

Filformat

Endast CSV är tillgängligt här.

Exportfil för en
endagstävling

Detta val är bara tillgängligt då du arbetar med en flerdagarstävling. Det finns två olika
format tillgängliga för flerdagars och endags. Om valet markeras kommer importfilen att
importeras in till nuvarande etapp.

Avgränsare,
Textavgränsningstecken

Normalt kan du lämna standardinställningarnas Semik olon och " här. Om programmet
som skapade denna importfil använder andra avgränsare, så ställa in dem därefter.

Fil

Här väljer du importfil. Se Filväljarreferensen för mer information.

Importen kommer att skapa en omfattande rapport som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
CSV-filformaten har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina tävlingsdata.
Undvik att importera en klubb eller en klass med nummer 0!
Om du registrerar anmälningarna med en extern programvara eller en webbsida, så använd inte denna import,
utan använd den speciella importfunktionen för anmälningar.
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Se även
Importera klasser in till tävlingen
Importera klubbar in till tävlingen
Dialog för export

5.10.3 Rapportlayouter
Detta är en administrativ funktion för rapport- och etikettlayouter. Du kan använda det för att utbyta layouter med
andra användare eller kopiera dem till andra klienter i nätverket.

Markera mappen med källayouter och målmappen. Välj vilka layouter som du vill kopiera: Rapporter eller Etik etter.
De befintliga layouterna i båda mapparna visas.
Om layouten inte finns i målmappen, kommer detta att markeras med blå färg. Skillnader i fildatum och layoutnamn
är markerade i rött. Använd en lämplig sorteringsordning att snabbt hitta de intressanta layouterna. T.ex. om du
sorterar efter datum, kan du visa de senaste redigerade layouterna längst upp i tabellen.
Kontrollera de layouter som du vill kopiera och kopiera dem med hjälp av knappen Kopiera. Använd knapparna Alla
resp. Ingen om du vill markera/avmarkera alla layoutfiler snabbt. Observera statusmeddelandet i statusfältet.
Använd

-knappen för att växla till programmets layoutmapp antingen som källa eller mål. Detta är undermappen

\Report i mappen för programinställningar. Med
för kopiering.

-knappen kan du växla båda mapparna för att ändra riktningen

Anmärkning
Ibland, kommer du se rubriken ---Titel saknas. Om alla layouter i en av de två kolumnerna inte visar någon, arbetar
du förmodligen med mappen med standardlayouter. Rör aldrig standardlayoutmappen med denna funktion! Detta
kan skada standardlayouterna på så sätt så att du kan behöva installera om OE2010.
Bakgrund: Standardlayouterna har kopierats av installationen till undermappen \Default i din mapp för
programinstallation. De har inga anpassade inställningar, t.ex. ingen titel och inga skrivarinställningar. Om du visar en
rapport för första gången, kommer sedan dess layout att kopieras till undermappen \Report i din mapp för
programinställningar. Denna fil kommer att användas för att spara alla anpassade inställningar och framför allt alla
dina nya egna layouter. Därför beror antalet layoutfiler i mappen \Report på vilka rapporter du redan har visat och på
vilka etiketter som du redan har skrivit ut. Eftersom den här funktionen är utformat för utbyte av dina anpassade
layouter, är det meningslöst att hantera standardlayouter här.
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Specialfunktioner
Reparera saknade rubriker
Det har varit en bugg med nya rapportlayouter. För mera detaljer se Uppdateringshistorik för V.11.0 för 18.9.2014.
Använd Reparera k nappen
för att reparera de skadade rapportlayouterna. De gamla Standardlayouterna kommer
att få tillbaks de saknade rubrikerna från de nya (*Ny* Standard) layouterna. En rapport visar vilka layouter som
reparerats.
Kör denna funktion en gång för att reparera alla dina rapportlayouter!

Se även
Programmappar
Rapporter
Redigerare för rapportlayout
Redigerare för etikettlayout
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5.11 Arkivet
Till skillnad mot tidigare SportSoftware-versioner, har SportSoftware V11 en ny organisation för data som följer
standarden som har definierats med Windows XP, Vista, Win7 och nyare Windows-versioner. Praktiskt betyder det
att programinställningar såsom rapportlayouter, tävlingsdata och arkivdata inte får lagras i undermappar till
installationsmappen (som har varit fallet med SportSoftware V10 och äldre). I stället, sedan Windows XP, finns det
speciella användarmappar avsedda för detta. Med SportSoftware V11, kan du använda fördefinierade mappar eller
definiera dina egna.
Om du behöver mer information om detta, läs Programmappar-referensen noggrant!
Det ger en speciell fördel vid användning av arkivet. Eftersom du kan använda samma mapp för samtliga
SportSoftware-program, betyder det att du k an använda exak t samma ark iv från alla SportSoftware-program
samtidigt!
Arkiv-menyn ger dig alla funktioner som är nödvändiga för att hantera flera olika arkiv.

Vid start, väljer OE2010 alltid senast valda arkiv. Med Arkivet - Välj, kan du välja ett annat arkiv. Se Välj arkivreferensen för fler detaljer.
För att skapa ett nytt arkiv, använd Arkivet - Ny. Detta visar dialogen för arkivinställningar, där du kan mata in
uppgifter för det nya arkivet. Titta i Skapa ett nytt arkiv-referensen för att lära dig mer.
För att redigera arkivet, dvs. deltagare, klubbar, klasser och inställningarna, använd Arkivet - Redigera. Se Redigera
arkivet-referensen för fler detaljer.
Med tiden så kommer gamla arkiv, sparade arkivvarianter eller provarkiv göra din vallista för arkiv onödigt lång. För att
ta bort ett arkiv, använd Arkivet - Radera. Se Radera arkiv-referensen för fler detaljer.
Glöm inte att säkerhetskopiera ditt nuvarande arkiv efter varje gång du har ändrat det. Detta är funktionen Arkivet Säkerhetskopia. Se Säkerhetskopiera arkivet-referensen för fler detaljer.
Om du följer en väl genomtänkt strategi för säkerhetskopiering, kan du återställa dina arkivdata om något blir fel.
Använd Arkivet - Återställ som beskrivs utförligt i Återställa arkivet-referensen.
Vid nätverksproblem eller av andra orsaker (du kan inte ana vad som kan inträffa) kan du få felaktiga data. Du kan
prova att reparera detta själv med Arkivet - Reparera. Se Reparera arkivet-referensen för mer detaljer.
Vanligen skapar du deltagararkivet genom import från en extern databas. Detta gör du genom Arkivet - Importera.
Se Importera arkivet-referensen för fler detaljer.
Genom importen av en förbundsdatabas, t ex från Eventor, har du redan en väldefinierad klasstabellmall för dina
tävlingar. Då kan du kopiera denna klasstabell från arkivet till tävlingen med Arkivet – Kopiera klasser och använda
detta som din utgångspunkt. För fler detaljer se Kopiera klasser till tävlingen-referensen.
Ibland är det bra att Kopiera klubbarna från arkivet till tävlingen på förhand: Arkivet – Kopiera klubbar. Men detta
behövs inte om du importerar anmälningar från Eventor, eftersom då klubbarna följer med automatiskt.
OE2010 erbjuder en bekväm funktion för att uppdatera arkivet med data från tävlingar: Arkivet – Uppdatera från
tävlingen. Denna funktion fungerar perfekt om tävlingen har skapats från samma arkiv, men är också lätt att använda
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om arkivet inte har använts för tävlingen. För fler detaljer se Uppdatera arkivet från tävlingen-referensen.

Se även
Hantera anmälningar - Ytterligare uppgifter

5.11.1 Redigera arkiv
Vanligtvis skapar du deltagararkivet genom import från en extern databas. Du kan underhålla arkivet, redigera, ta bort
och lägga till deltagare.
Arkivfönstret har tre datatabeller där du kan redigera deltagare, klubbar och klasser. Titta längst upp i tabellen.

Om du behöver mer detaljer om redigering i datatabellen, så titta i datatabell-referensen.

Anpassa inställningarna
Inställningstabellen har två stycken.

Arkivet
Du kan ändra beskrivningen och datumet för arkivet. Dessa inställningar kommer att visas i rapporter,
arkivvalsdialogen och flera arbetsfönster, t.ex. anmälningsfönstret.
Snabböppna

För stora arkiv som det svenska och det finska, tar det alltför lång tid att öppna eftersom hela
databasen måste läsas in i minnet. Snabb-öppnaläget är samma snabba sätt för datahantering
som i tidigare versioner av SportSoftware. Det finns emellertid vissa begränsningar med sortering
och sökmöjligheter.
OE2010 kommer att påminna dig om att ställa in detta om arkivet har mer än 20 000 deltagare.
Även motsatsen påminns: om du har ett arkiv mindre än 20 000, bör du avmarkera snabböppnaläget. Om din maskin är tillräckligt snabb, kan du naturligtvis alltid använda det normala
läget.

Deltagare
Du kan definiera sorteringsläge för klasser och klubbar. De kan sorteras efter deras ID-nummer (klassnummer eller
klubbnummer) eller i bokstavsordning. Det senare kan ibland vara alltför långsamt för stora arkiv. Att välja Id nr.ordning kommer att optimera tiden för att öppna detta fönster.
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Redigera deltagare
Visa tabellen för deltagare

.

När du arbetar med deltagarna, observera följande råd för kolumnerna.
Klass

Klassen är ett valfritt fält här. Du har möjlighet att tilldela klassen här i arkivet och senare
kopiera den tillsammans med deltagaren till tävlingen. Alternativt kan du utelämna klassen. I
detta fall, ange födelseår och kön för deltagaren så att klassen kan beräknas när deltagaren
läggs in till tävlingen från arkivet. Se även Anmälningar-referensen.
För att ange en klass, klicka på listrutan i klassfältet
och välj en. Du kan också använda
tangentbordet. Bara börja med det första tecknet i klassen. Klasslistan kommer då att poppa
upp. Prova lite vad som händer om du skriver vidare för att få en känsla för detta. Du kan
också flytta med piltangenterna i listan och slutligen ange klassen med Enter.

Klubb

Det finns en automatisk koppling mellan deltagar- och klasstabellerna. Du kan välja en
deltagare i redigeringsläge. Växla sedan till klasstabellen. Rätt klass kommer att vara förvalt
så att du kan göra snabba ändringar i klassen.
Inmatning av klubb fungerar på samma sätt som med klass. Det finns dock en skillnad. När du
lägger till en ny deltagare med en ny klubb, kan du använda knappen Skapa klubb
mata in denna klubb.

År, Kön
Inmatningsordning
Bricknr SI, Bricknr
Emit
Hyrd

för att

Det finns en automatisk koppling mellan deltagar- och klubbtabellerna. Du kan välja en
deltagare i redigeringsläge. Växla sedan till klubbtabellen. Rätt klubb kommer att vara förvalt,
så att du kan göra snabba ändringar för klubben.
Ange födelseår i fullständigt fyrsiffrigt format. Detta kan krävas för beräkningar. I rapporterna
kommer endast de två sista siffrorna att visas. Se även beskrivningen av klass ovan.
Detta tal kan inte ändras eftersom det fylls i automatiskt. Du kan sortera efter denna kolumn
för att bara få inmatningsordningen.
Vänligen gör klar skillnad mellan dessa två kolumner! När du lägger till en deltagare i
tävlingen, kommer rätt bricknr. att kopieras beroende på vilket stämplingssystem som
används vid tävlingen.
Du kan använda kolumnen Hyrd för att använda arkivet för att administrera en pool av brick or
som är avsedda att hyras ut vid tävlingar. Du kan markera sådana brickor genom ett särskilt
"namn" och "klubb".
Om en sådan bricka ("person") kommer att läggas in till tävlingen, så kommer bara
bricknumret att kopieras. Alla andra fält kommer inte att överföras, så att du måste lägga till
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det verkliga namnet för deltagaren. Se även Anmälningar-referensen.
Adress

Du kan inte redigera adressen direkt i tabellen. Du måste klicka på redigeringsknappen
om
du vill visa adressdialogen. För mer information se Adressdialog-referensen.
Extrafält Num1, 2, 3 Du kan använda dessa fält för valfritt ändamål. Du kan definiera anpassade namn för dessa
Extrafält Text1, 2, 3 kolumner i Extrafält-dialogen.

Användning av grupperingsfunktionen
Ibland kanske du vill använda i grupperingsfunktionen för att få en bättre översikt. Du kan gruppera efter klubbar eller
klasser:

.

Detta kommer att ändra visningen av tabellen:

Du kan nu expandera den klubb som du vill fokusera på. Oberoende av klubbarnas sorteringsordning, kan du sortera
deltagarna genom någon annan kolumn. Grupperingen av klasserna fungerar på samma sätt.
Se även Arbetsfönster-referensen.

Redigera klasser
Du kan bygga dina egna arkivklasstabeller som en mall för dina tävlingar. Du kan göra detta manuellt eller importera
klasserna från en extern databas.
Se stycket ovan för mer information om hantering av klasser med arkivet.
Klicka på fliken klasser

att visa klasstabellen.

När du arbetar med klasserna, observera följande råd för kolumnerna.
Nr

Klassnumret identifierar klassen unikt. I inmatningsläge fylls här inmatningsfältet med
nästa lediga nummer som standard. För att ha större flexibilitet för senare tillägg, kanske

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 293 -

Referens

du föredrar att ange klasstal i steg om 10. Ta en titt i demoarkivet att få en känsla om
lämplig korta och långa klassnamn samt klassnummer.

Kort, Lång

Startavgift

Startavgift 2
Kön, Ålder från, Ålder till

Typ 1, Typ 2

Ett klassnummer måste vara unikt. Utöver klassnamn, kan rapporter sorteras efter detta
nummer. Därför kan du definiera en egen klassortering genom att tilldela lämpliga
nummer.
Det korta namnet måste vara unikt och bör vara så kort som möjligt för att snabba på
inknappning av uppgifterna. Att skriva två eller tre bokstäver utan mellanslag är mycket
snabbt och det kommer att snabba upp även val i den automatiska listboxen. Det långa
namnet kan vara längre och mer beskrivande och innehålla mellanslag. Korta och långa
namn kan båda användas i rapporter. Välj vad du föredrar. I vissa fall kommer det korta
namnet att visas på rapporter pga. begränsat utrymme. Använd versaler för dessa, så att
det ser bra ut på rapporterna.
Startavgiften är viktigt här om du vill använda denna arkivtabell som en mall för din tävling.
Den kommer att kopieras tillsammans med alla andra kolumner in till tävlingen.
Valutatecken
OE2010 använder valutatecken enligt dina Windows-inställningar. För att ändra det, gå
till Kontrollpanelen – Nationella inställningar. Där kan du även definiera formatet för
valutabelopp, om tecknet som ska visas före eller efter värdet.
För speciella ändamål kan du definiera en andra startavgift, vilken också kommer att
kopieras till din tävling. Se även anmälningar-referensen.
Mata in värden för Kön, Ålder från och/eller Ålder till om du vill beräkna lämplig klass för
en deltagare som matas in från arkivet. Det är tillräckligt att bara ha Ålder till för
ungdomsklasser och Ålder från för seniorklasser. Se Anmälningar-referensen för fler
detaljer.
Du kan tilldela en klass till två olika klasstyper. Du kan definiera din egen beskrivning av
dessa typer med extrafälten. Dessa typer ger dig ytterligare alternativ för rapporterna
startlista och resultat.
Om du vill ändra en klasstyp, klicka på listknappen i kolumnen
och välj en. Du kan
också använda tangentbordet. Bara börja med det första tecknet i klasstypen. Sedan
kommer listan med klasstyper komma upp. Prova lite med vad som händer om du skriver
vidare för att få en känsla för detta. Du kan också flytta med piltangenterna i listan och
slutligen ange vilken klass av Enter.

Tidtagning

Du kan definiera dina anpassade klasstypnamn i Extrafältdialogen.
Denna kolumn är markerad som standard vilket betyder att klassen kommer att ha
resultat med tider och placeringar. Om du tar bort markeringen så blir det bara en
kommentar om deltagaren genomförde sin bana korrekt.
Not: I OE2010 versioner innan 2012-01-01 var det på detta sätt som den speciella
klasstypen 1 som kallades Inskolning fungerade. Nu är denna funktion oberoende av
klasstypen enligt de begrepp som den nya IOF XML V3 standarden som infördes 2012.

Redigera klubbar
Klubbtabellen är huvudsakligen utformat för att göra ändringar. Klicka på klubbar-fliken
klubbtabellen.

för att visa
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När du arbetar på klubbarna, observera följande tips för kolumnerna.
Nr

Ort, Namn

Hemort, Distrikt

Land
Adresser

Num1, Num2, Text1,
Text2

Klubbnumret identifierar klubben unikt. I inmatningsläge fylls här inmatningsfältet med
nästa lediga nummer som standard. Ett klubbnummer måste vara unikt. Precis som med
andra fält, kan rapporter sorteras efter detta nummer. Därmed kan du definiera en egen
klubbordning genom att tilldela lämpliga tal.
Redigering av en klubb är uppdelat i de två fälten så att en rimlig alfabetisk
sorteringsordning efter ort som är en del av hela klubben namn. I rapporterna, kommer
det fullständiga klubbnamnet att bestå av klubbens namn och orten.
Exempel: I många länder skrivs klubbar som TuS Mitterteich, TV Coburg-Neuses, TOLF
Berlin etc. Dessa klubbar ska anges med TuS som klubbnamn och Mitterteich som ort
och så vidare. Se (de tyska) demotävlingarna. Det finns också andra klubbar i vilkas
namn orten naturligt är i början, såsom Ronneby OK. Dessa klubbar skall matas in helt i
orten och namnet bör lämnas tomt. I vissa länder är det vanligt att de inte använder hela
ortens namn, utan endast förkortningen, såsom USOC, DAVEY, AIRE, GRAMP etc.
Förkortningarna måste i detta fall anges i ort-fältet.
Anmärkning: I Eventor används bara ett fält. I svenskt arkiv ska bara fältet ort
användas.
Använda dessa kolumner för att tillåta ännu fler sorteringsmöjligheter för klubbar i
rapporter. Dessa fält är nya i V11, så de kan fyllas i på lämpligt sätt genom nya
arkivimporter.
Landsförkortningen bör matas in för utländska klubbar.
Du kan ange upp till tre adresser per klubb. Du kan inte redigera adresserna direkt i
tabellen. Du måste klicka på knappen Redigera
om du vill visa adress-dialogen. För
mer information se Adressdialog-referensen.
Du kan definiera din egen beskrivning för dessa kolumner med extrafältnamn.
Det finns ytterligare fyra fält för numerisk och text-data. Du kan ange en egen beskrivning
för dessa kolumner med extrafältnamn.

Klubbdialogen
Klubb-dialogen visas om du matar in en ny klubb manuellt tillsammans med en ny deltagare. Se även paragrafen
deltagare.

Ange fälten enligt som det beskrivs ovan. Observera att i den här dialogrutan kan du endast mata in den första klubbadressen. Om du vill ange fler adresser, måste du sedan göra detta i klubbtabellen.

OE2010 © Stephan Krämer 2019

OE2010 Handbok

- 295 -

Referens

Specialfunktioner
Sök nästa dubblett
Denna funktion kan hittas under menyalternativet Redigera eller använda knappen
i verktygsfältet eller
funktionstangenten F12. Den här funktionen söker alltid i nuvarande sorteringsordning. Mestadels används detta för
att söka efter multipla bricknummer eller databas-ID:n.

Rapporter
Finns olika rapporter som är tillgängliga i fönstret Redigera arkiv. Namnen bör vara självförklarande.
Det finns vissa speciella val i rapporterna som bör förklaras här.
Tidsformat

Tiderna visas enligt denna inställning.

Namn

Namnen visas enligt denna inställning.

Deltagare sorterade efter

Detta är tillgängligt för klubb- och klassrapporter. Inom en klass/klubb sorteras
deltagarna efter det valda fältet.

Snabbval: typ 1 eller typ 2

Detta är tillgängligt för klassrapporter. Du kan använda detta för att markera alla
klasser med önskad klasstyp genom att markera dem. Mer information om
klasstyper se ovan.

Snabbval: endast adresser

Detta är tillgängligt för rapporter per deltagare. Du kan använda detta om du vill
markera alla deltagare som har en inmatad adress med ett enda musklick.
Observera att du har möjlighet att sortera urvalstabellen (därmed rapportens
utdata) efter postnummer och ort.

Visa adresser

Du kan välja vilka adresser (1-3) som skall tas med i klubbrapporten.

Snabbval: adress

I adresser per klubb rapporten, kan du välja vilka adresser som skall vara vald (13).

För allmän information om rapporter, se Rapporter-referensen.

Exporter
CSV-export
De flesta rapporter kan exporteras till CSV-format. Datastrukturen ges i rubrikraden i utdatafilen (formatrubrik). Den
här filen har samma struktur som den indatafil som krävs av arkivimporten. Det är således möjligt att exportera och
importera arkivet så ofta som det krävs.
Anmärkning: CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!

XML-export
Du kan exportera rapporterna med deltagare, klasser och klubbar i IOF standard med den aktuella dokumenttypen.
Detta är samma format som för arkivets XML-import.
För mer information, se exportreferensen.

Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter
Uppdatera arkivet från tävlingen
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5.11.2 Välja arkiv
När du startar, väljer OE2010 alltid det tidigare valda arkivet. Om arkivet inte hittas, du får ett meddelande när du
försöker öppna den, t.ex. i anmälningsfönstret. Detta fönster kommer då att indikera att det inte finns något valt arkiv.
Ett skäl kan vara att du kanske har bytt namn på, flyttat eller tagit bort arkivmappen eller rotmappen arkiv "utifrån".

När den öppnas, visar denna dialog alla arkiv som finns i det aktuella arkivets rotmapp.
Du kan välja en annan arkivrotmapp om det behövs. Mestadels kommer detta endast att användas när du växlar till
en nätverksmapp som finns på en fjärrdator och dess hårddisk. För mer information om hur du använder
mapplistboxen se referensen Urvalslistor. För mer information om programmappar finns i referensen Programmappar.
Indikatorfältet visar dig om arkivrotmappen (och därmed de arkiv som visas i listan) finns på den lokala hårddisken
eller via nätverket på en fjärransluten hårddisk. Med Lokalt/Nätverks-omkopplaren kan du växla mellan de senaste
använda lokala och nätverksmappar med ett enda musklick. Se även stycket om att Arbeta i ett nätverk nedan.
Du kan anpassa tabellens layout och sortera den som du vill. Mest användbara sorteringsordningen är efter datum
(vilket är standard). Använd knappen Återställ tabellens layout för att göra just detta. För mer information om hur du
anpassar layouten eller sorterar tabellen finns i Urvalstabell-referensen.
För att markera ett arkiv, klicka på det eller flytta med hjälp av piltangenterna. För att välja det, dubbelklicka, tryck
på Enter eller klicka på OK..

Arbeta i ett nätverk
Eftersom vi har en ny dataorganisation med V11, är arbete i ett nätverk olika jämfört med V10 och tidigare. Du kan i
princip ha arkivrotmappen på en fjärransluten hårddisk utan några begränsningar. När du har använt en fjärrmapp,
kommer OE2010 ihåg denna utöver den lokala arkivrotmappen. Det är så lokalt/nätverk-omkopplaren fungerar.
Naturligtvis finns det vissa krav som skall iakttas när du arbetar i ett nätverk. Läs noggrant i avsnittet Arbetar i ett
nätverk!
Anmärkning: Om du arbetar med olika begränsade användarkonton, så studera först Arbeta med begränsade
användarrättigheter-kapitlet.

Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter
Arbeta med begränsade behörigheter - Ytterligare uppgifter
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5.11.3 Skapa ett nytt arkiv
När du skapar ett nytt arkiv, visas Nytt arkiv-dialogen.

Du kan ändra arkivets beskrivning, mapp och datum. Datumformatet är fördefinierat enligt dina Windows-inställningar.
Du kan mata in det manuellt eller använda kalendern popupen.

OE2010 kommer att automatiskt växla till det nya arkivet.

Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter

5.11.4 Radera arkiv
Med tiden kommer gamla arkiv, sparade arkivstatusar liksom provdata göra urvalslistan för arkiv onödigt stor. För att
ta bort ett arkiv, markerar du det i listan och klickar på Radera.

Anmärkning: Om du arbetar med olika begränsade användarkonton, så bör du först studera Arbeta med begränsade
användarrättigheter-kapitlet.
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Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter
Arbeta med begränsade behörigheter - Ytterligare uppgifter

5.11.5 Säkerhetskopiera arkiv
Glöm inte att säkerhetskopiera ditt arkiv efter varje arbetssession på det. Använd också säkerhetskopian för att
utväxla arkivet med andra användare.

Denna funktion sparar ditt arkiv i en enda komprimerad fil av typen .sk b.
Välj eller redigera namnet på säkerhetskopieringsfilen. För mer information om hur du använder filväljaren finns i
Filväljare-referensen. Det rekommenderas att säkerhetskopiera data till ett USB-minne eller en fjärransluten nod i
nätverket.
Använd knappen Skapa filnamn automatiskt för att få ett lämpligt nytt filnamn snabbt. De är benämnda som
<Ark iv>_Datum_Tid.sk b. Dessa filer kommer att skapas i undermappen Backup i din Programinställningsmapp.

Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter

5.11.6 Återställ arkiv
Med en regelbunden säkerhetskopiering har du möjlighet att återställa dina arkivdata vid fel. Dock är det främsta
syftet med återställningsfunktionen att kopiera ett arkiv som har skapats någon annanstans (t.ex. av OL-förbundet) in
till OE2010.

Markera den säkerhetskopieringsfil som innehåller din säkerhetskopiering. Normalt bör detta vara förinställt från
senaste säkerhetskopiering.
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Om du låter Skapa ett nytt arkiv vara markerat, så kommer säkerhetskopian att kopieras till ett nytt och tomt arkiv. I
det här fallet kommer du att kunna redigera namnet på mappen som har förvalts baserat på arkivbeskrivningen som
hittats i säkerhetskopian.
Om du vill återställa säkerhetskopian in till det nuvarande arkivet, så avmarkera bara alternativet Skapa ett nytt
arkiv.

Anmärkning
Du kan bara återställa säkerhetskopior som verkligen är arkiv. Om detta är en ogiltig säkerhetskopiering (kanske en
säkerhetskopia av en tävling) eller filen inte finns, så kommer Beskrivningsfältet att visa Backup: ogiltigt filformat.

Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter

5.11.7 Reparera arkiv
Du kan försöka reparera skadade data själv. Detta kan ha skett beroende på felaktiga nätverksinställningar. Eller
kanske du bara vill ändra sorteringsordningen för databasen.

Klicka på Start. Data kommer att repareras. Interna strukturer och filstorlek kommer att optimeras med den valda
sorteringsordningen för databasen. Om du behöver, kan du skriva ut protokollet.

Anmärkning
Databasens sorteringsordning är oberoende av programmets språk. Den definierar hur textfält (t.ex. namn) sorteras
inom arkivdatabasen. När du skapar ett nytt arkiv, kommer standardinställningen för din Windows-konfiguration att
användas. Så långt som din Windows-konfigurationen tillåter detta, kan du växla till alla utländska sorteringsordningar
här.
Egentligen är den här inställningen endast viktig för deltagarrapporter där du har möjlighet att sortera deltagarna efter
namn inom klasser resp. klubbar. Sortering i arbetstabellerna använder alltid Windows standardinställning som borde
vara rätta.

Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter
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5.11.8 Importer in till arkivet
Du kan importera klasser, klubbar eller deltagare in till arkivet, med hjälp av lämpliga CSV-filformat eller en XML-fil
som följer IOF standarden.

Den vanliga användaren kommer inte att ta itu med export från och import till arkivet. I de flesta länder finns ett
användarfärdigt arkiv tillgängligt som du enkelt kan göra tillgängligt genom funktionen Återställ arkiv.
Dock är import av arkiv från centralt tillhandahållna CSV eller XML-filer så enkelt så länge som du bara skapar ett nytt
arkiv.
Att underhålla arkivet med export och import är endast avsett för dataexperter som har grundlig erfarenhet av
datablad (spread sheets). Dessa personer kan exportera och åter-importera data efter vissa särskilda bearbetningar
eller uppdateringar.
Obs! Importera inte basklasser från Eventor, eftersom detta inte innehåller avgifter, rätt klasstyper mm. Du måste
använda klasstabellen av svenska arkiv från SportSoftware's
Svenska supportsidan.
För att få ett prov med rätt CSV-filformat, så exportera bara rätt rapport. Se detaljerade under-ämnen för mer
information.
För att få rätt information om XML som IOF standardformat, titta på IOF:s webbplats.

Anmärkning
CSV-filformaten har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina arkivdata.

Se även
Importera deltagare in till arkivet
Importera klubbar in till arkivet
Importera klasser in till arkivet
Dialog för export

5.11.8.1 Importera deltagare in till arkivet
Du kan importera deltagarna med klasser och klubbar till arkivet.
Den genomsnittliga användaren använder en importfil som har tillhandahållits från OL-förbundet eller annan central
plats. Markera bara Rensa och sk apa igen och välj rätt fil.
Att underhålla arkivet med export och import är endast avsett för dataexperter som har grundlig erfarenhet av
datablad (spread sheets). Dessa personer kan exportera och åter-importera data efter vissa särskilda bearbetningar
och uppdateringar, eller bara ge rätt importfiler till användarna i deras land.
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Deltagare

Välj rätt arbetsläge för importen.

Identifiera deltagare via

Definiera genom vilket fält som befintliga deltagare skall identifieras.

Klubbar, Klasser

Definiera hur klubbar och klasser ska hanteras. Behåll nuvarande är att föredra om extra
klubbar och klasser importerats tidigare. Om deltagarfilen är den enda importfilen som
du skapar ett nytt arkiv med, så markera Rensa och sk apa igen. Med Behåll nuvarande,
kommer alltid saknade klubbar och klasser att infogas. De kommer att identifieras av
klubb- resp. klassnummer. Möjliga namnkonflikter kommer att kringgås genom att
utfärda lämpliga namn. Detta visas i rapporten från denna import.

Filformat

Välj XML- eller CSV.

CSV

Datastrukturen ges i en särskild rubricerad i början av filen. Den första kolumnen är alltid
tom och inleds av en unik identifiering av export-filen. För att få ett prov med rätt CSVfilformat, exporterar du bara en deltagarrapport från arkivet. Vid redigering av exportfilen
eller skapande en ny, var noga med att bevara den första (tomma) kolumnen som
identifierar filen som korrekt för denna import.

XML

Denna import kräver IOF XML-format, dokument typ CompetitorList. För mer information
om IOF XML-format, titta på IOF:s webbplats.

Avgränsare, sträng
avgränsare

Normalt kan du lämna standardinställningarna Semik olon och " här. Om programmet
som skapade importfilen använder andra avgränsare, så ställ dem därefter.

Fil

Välj importfil här. Se Filväljarreferensen för mer information.

Importen kommer att skapa en omfattande rapport om sig själv som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina arkivdata.

Se även
Importera klubbar in till arkivet
Importera klasser in till arkivet
Dialog för export
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5.11.8.2 Importera klasser in till arkivet
Du kan importera klasser till arkivet.
Obs! Importera inte basklasser från Eventor, eftersom detta inte innehåller avgifter, rätt klasstyper mm. Du måste
använda klasstabellen av svenska arkiv från SportSoftware's
Svenska supportsidan.
Den vanliga användaren använder en importfil som har tillhandahållits från OL-förbundet eller annan central plats.
Markera bara Rensa och sk apa igen och välj rätt fil.
Att underhålla arkivet med export och import är endast avsett för dataexperter som har grundlig erfarenhet av
datablad (spread sheets). Dessa personer kan exportera och åter-importera klasstabellen efter vissa särskilda
bearbetningar och uppdateringar, eller bara ge rätt importfiler till användarna i deras land.

Klasser

Välj rätt arbetsläge för importen.

Identifiera klasser via

Definiera genom vilket fält som befintliga klasser skall identifieras. Tydligt är att Klass nr.
skall föredras.

Filformat

Välj XML- eller CSV.

CSV

Datastrukturen ges i en särskild rubrikrad i början av filen. Den första kolumnen är alltid
tom och inleds av en unik identifiering av export-filen. För att få ett prov med rätt CSVfilformat, exporterar du bara en klassrapport från arkivet. Vid redigering av exportfilen eller
skapande en ny, var noga med att bevara den första (tomma) kolumnen som identifierar
filen som korrekt för denna import.

XML

Denna import kräver IOF XML-format, dokumenttyp ClassList. För mer information om
IOF XML-format, titta på IOF:s webbplats.

Avgränsare, sträng
avgränsare

Normalt kan du lämna standardinställningarna Semik olon och " här. Om programmet
som skapade importfilen använder andra avgränsare, så ställ dem därefter.

Fil

Välj importfil här. Se Filväljarreferensen för mer information.

Importen kommer att skapa en omfattande rapport om sig själv som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina arkivdata.
XML-formatet kan ha sk apat nya k lasstyper (klasstyp 1). Om så är fallet, kommer du få en påminnelse längst
ned i loggen. Eftersom namnen på klasstyper är termer som ingår i översättningen av OE2010, så kontrollera
namnen i Extra fältnamn om detta är vad du förväntade dig och avsluta denna dialogruta med OK för att få de nya
översättningarna i funktion.
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Se även
Importera deltagare in till arkivet
Importera klubbar in till arkivet
Kopiera klasser in till tävlingen
Dialog för export

5.11.8.3 Importera klubbar in till arkivet
Du kan importera klubbar till arkivet.
Den vanliga användaren använder en importfil som har tillhandahållits från OL-förbundet eller annan central plats.
Markera bara Rensa och sk apa igen och välj rätt fil.
Att underhålla arkivet med export och import är endast avsett för dataexperter som har grundlig erfarenhet av
datablad (spread sheets). Dessa personer kan exportera och åter-importera klubbtabellen efter vissa särskilda
bearbetningar och uppdateringar, eller bara ge rätt importfiler till användarna i deras land.

Klubbar
Identifiera klubbar via
Restriktioner i importen

Filformat
CSV

XML

Avgränsare, sträng
avgränsare

Välj rätt arbetsläge för importen.
Definiera genom vilket fält som befintliga klasser skall identifieras. Tydligt är att Klubb nr.
skall föredras.
Vissa leverantörer (webtjänster) av importfiler kan leverera en fil som innehåller många
ogiltiga klubbar. Normalt har de klubbnummer över en särskild gräns. Om du markerar
Importera inte k lubbar med högre nummer än och anger denna gräns här, så kommer
inte dessa klubbar att importeras.
Välj XML- eller CSV.
Datastrukturen ges i en särskild rubrikrad i början av filen. Den första kolumnen är alltid
tom och inleds av en unik identifiering av export-filen. För att få ett prov med rätt CSVfilformat, exporterar du bara en klubbrapport från arkivet. Vid redigering av exportfilen eller
skapande en ny, var noga med att bevara den första (tomma) kolumnen som identifierar
filen som korrekt för denna import.
Denna import kräver IOF XML-formatet, dokument typ ClubList (V.2.0.3) eller
OrganisationList (V.3.0). För mer information om IOF XML-formaten, titta på IOF:s
hemsida.
Normalt kan du lämna standardinställningarna Semik olon och " här. Om programmet
som skapade importfilen använder andra avgränsare, så ställ dem därefter.
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Välj importfil här. Se Filväljarreferensen för mer information.

Importen kommer att skapa en omfattande rapport om sig själv som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Anmärkning
CSV-filformatet har ändrats från V.10.x till V.11.0!!
Om importfilen innehåller fel kan detta skada dina arkivdata.

Se även
Importera deltagare in till arkivet
Importera klasser in till arkivet
Dialog för export

5.11.9 Kopiera klasser in till tävlingen
Du kan kopiera klasstabellen från arkivet in till den aktuella tävlingen. De flesta nationella arkiv erbjuder en
klasstabellmall. Du kan använda denna som utgångspunkt för den faktiska klasstabellen i din tävling.
Se till att endast kopiera till en ny tävling! Om du kopierar klasserna in till en tävling som inte var tom, du kan förlora
klasser som redan används av några deltagare eller så kan du förlora startlistans inställningar.
Denna åtgärd kommer att skapa en omfattande rapport om sig själv som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.

Se även
Klasser
Arkivet
Importera klasser in till tävlingen

5.11.10 Kopiera klubbar in till tävlingen
Du kan kopiera klubbtabellen från arkivet in till den aktuella tävlingen.
Se till att endast kopiera till en ny tävling! Om du kopierar klubbarna in till en tävling som inte var tom, du kan förlora
klubbar som redan används av några deltagare eller de existerande klubbnumren kan peka på fel klubbar. Det
kommer dock inte vara några problem om du hade matat in dessa anmälningar genom att använda samma arkiv och
alternativet Använd arkivets klubbnummer.
Denna åtgärd kommer att skapa en omfattande rapport om sig själv som hjälper dig att åtgärda eventuella fel.
Anmärkning: Normalt läggs klubbarna till automatiskt samtidigt som anmälningarna. Detta säkerställer att du bara
har med de klubbar som är anmälda i din tävling. Använd denna import endast om du verkligen behöver ha alla
klubbar från arkivet i din tävling.

Se även
Klubbar
Arkivet
Importera klubbar in till tävlingen

5.11.11 Uppdatera arkivet från tävlingen
Vanligtvis underhålls det nationella arkivet av någon på förbundet och du kommer att skapa deltagararkivet genom
import från en extern databas.
För speciella ändamål (t.ex. frekventa träningstävlingar), kan du dock underhålla ditt eget (mindre) arkiv. Den här
funktionen ger dig ett kraftfullt verktyg för detta. Faktiskt använder jag själv den nu för att underhålla det tyska
nationella arkivet.
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Det är bra att ha detta fönster öppet tillsammans med fönstret Redigera arkiv och ordna dem sida vid sida. Då kan du
på ett enkelt sätt göra nödvändiga redigeringar eller kontroller, t.ex. infoga nya klubbar.
Uppdatering av arkivet består av 4 steg:
Kontrollera klubbtilldelningar
Visa skillnaderna mellan tävlingen och arkivet
Att välja deltagare för uppdateringen
Uppdaterar de markerade deltagarna
Det rekommenderas att utföra två sista stegen i flera omgångar. Se punkterna nedan för mer information.
Observera: Ha i åtanke två grundläggande regler. Att lägga till nya klubbar måste göras manuellt i Redigera arkivfönstret. Databas-ID: n för nya deltagare i arkivet måste också definieras i Arkiv-fönstret.

Steg 1: Kontroll av klubbtilldelningar
När du öppnar fönstret, kontrollerar OE2010 klubbarna i tävlingen och försöker att koppla dem till klubbarna i arkivet.
Det är lätt och enkel om du redan hade använt samma arkiv för tävlingen och om du hade ställt in Kopiera arkivets
klubbnummer-flaggan för anmälningarna. För mer information se Anmälningar-referensen. Men, så kanske det inte är.
OE2010 identifierar automatiskt om klubbnumret från arkivet har använts. Om detta inte är fallet, så försöker det att
identifiera klubbarna med klubbens namn och ort.
Du kommer att uppmanas att kontrollera tilldelningarna.
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Skillnader mellan tävlingsklubb och dess arkiv tilldelning visas i röd färg medan saknade tilldelningar visas i lila. I de
flesta fall kunde klubben inte hittas i arkivet eftersom den hade skrivits annorlunda i tävlingen. Detta är normalt om du
inte har använt arkivet...
Så nästa uppgift är att tilldela alla dessa klubbar manuellt tills endast de verkligt nya kommer att återstå.

Markera en klubb i den övre tilldelningstabellen, vars tilldelning saknas. Leta efter klubben i arkiv-tabellen längst ner.
Om du hittat den, klicka då på knappen Tilldela klubb eller dubbelk lick a på klubben i arkivet.
Om du vill avmarkera en tidigare tilldelning, markera klubben i den övre tabellen och klicka på knappen Radera
klubbtilldelning eller tryck på Del-tangenten.
Slutligen skall de återstående otilldelade klubbarna vara de som är faktiskt nya för arkivet. Du bör nu växla till
Redigera arkiv-fönstret och skriva in dem där. Ta hand om tilldelningen av lämpliga klubbnummer. Titta i Redigera
arkivet-referensen, om det behövs.
Efter det, uppdatera arkivtabellen längst ned och tilldela de nya klubbarna. I slutet, bör du endast lämna de klubbar
otilldelade, som definitivt inte skall finnas i arkivet, t.ex. utländska klubbar vid en internationell tävling.
Anmärkning: Du kan använda valfri sorteringsordning och anpassa layout som vanligt. Dölja och ändra storlek på
kolumnerna är dock endast möjligt i den vänstra tävlingstabellen. Kolumnerna i den högra arkivtabellen kommer att
justeras automatiskt så att du får den bästa översikten. Du kan också ordna kolumnerna i två rader för varje post.
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Steg 2: Visa skillnaderna mellan tävlingen och arkivet
Välj rätt fält med vilka du vill identifiera deltagarna. Om anmälningarna har gjorts med hjälp
av detta arkiv, så välj Databas-ID, annars är namn och födelseår rätt val. Prioritering ges av
objektens ordning. Den deltagare som passar bäst kommer att tilldelas. T.ex. om du har
valt databas-id och namn, och det finns bara en enda deltagare med rätt databas-id, men
med ett annat namn i arkivet, så kommer denne att tilldelas. Klicka på knappen Skillnader
.

Längst till vänster visas en sammanfattning av skillnaderna.
Inte entydigt i ark ivet innebär både dem som inte kan bestämmas unikt från arkivet och de
där klubben inte har tilldelats till en arkiv-klubb (se stycket ovan).

Endast dessa deltagare med skillnader mot arkivet eller de som inte är i arkivet kommer att visas.
Skillnaderna mot arkivet visas i röd färg och saknade tilldelningar visas i lila. Obestämda tilldelningar visas i blått,
även de vars klubb saknar tilldelning i klubbtabellen.
Meddelande: Du kan använda valfri sorteringsordning och anpassa layout som vanligt. Dölja och ändra storlek på
kolumnerna är dock endast möjligt i tävlingstabellen till vänster. Kolumnerna i arkivtabellen till höger kommer att
justeras automatiskt så att du får den bästa översikten. Du kan också ordna kolumnerna i två rader för varje post.
Om en deltagare har en hyrbricka, så kommer han att visas utan detta bricknummer eftersom han inte ska tilldelas
denna bricka i arkivet.

Steg 3: Att välja deltagare för uppdateringen
Markera de deltagare som du vill uppdatera in till arkivet. Använd någon av
snabbvalsmöjligheterna och markera eller avmarkera deltagare individuellt. Det
rekommenderas att arbeta i flera omgångar, se Hur-stycket punkt längst ned.
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Steg 4: Uppdatering av de valda deltagarna
Markera först de kolumner som du vill uppdatera och klicka sedan på Uppdatera arkivet
-knappen. Tabellen med deltagare kommer att uppdateras automatiskt. Du kan
kontrollera de antal som ges i sammanfattningen före och efter denna uppgift att få en
uppfattning om allt fungerat som förväntat.
Var försik tig med uppdatering av namn och k ön! Mest sannolikt är att de är fel i tävlingen
och inte i arkivet. Det är därför de inte väljs som standard.
Markeringen är inte giltigt för nya tillägg till arkivet, eftersom alla detaljer av dessa
deltagare kommer att kopieras i det här fallet.
Databas-ID måste underhållas direkt i arkivtabellen.

Hur man arbetar effektivt
För ett effektivt arbete, måste du upprepa steg 3 och 4 flera gånger med olika mål. Varje omgång kommer att minska
antalet deltagare i skillnadstabellen tills det blir någon kvar i bästa fall. Försök med olika sorteringsordningar som
hjälper dig på bästa sätt. Om du hade använt arkivet för tävlingen, använd först databas-ID för identifiering. För de
återstående deltagarna, prova att identifiera dem med namn eller bricka.
1. Kontrollera klubben hittades ej
Om en deltagare markeras i blått med detta budskap, då detta innebär att hans klubb inte har tilldelats till en
arkivklubb. Kontrollera alla klubbar som anges enligt steg 1 ovan. Efter det, uppdatera deltagartabellen med
hjälp av knappen Skillnader.
2. Uppdatera de befintliga deltagarna
Snabb-välj Bara ändringar. Bläddra i tabellen och kontrollera om alla skillnader som visas i rött bör skrivas in i
arkivet. Om du är osäker för en viss deltagare, avmarkerar du honom nu. Oftast blir det nya bricknummer eller
ändringar i klubben. Utföra uppdateringen.
3. Kontrollera namn ändringar
Det kan finnas ändringar av namn på grund av äktenskap t.ex. Detta steg är bara viktigt om du inte använder
databas-ID. Du kan försöka hitta sådana deltagare genom att identifiera dem med bricknumret. Du kommer
enkelt se om så är fallet bland deltagarna som visas. Markera dem bara manuellt och uppdatera honom
individuellt. Glöm inte att markera alternativet Uppdatera namn endast för detta steg.
4. Lägg deltagare som inte finns i arkivet
Vid behov, ange de identifieringskriteriet tillbaka till namn och visa skillnaderna.
De deltagare som visas i lila kan faktiskt vara nya för arkivet, men troligen hittas de inte det eftersom deras
namn skrivits in felaktigt vid tävlingen. Leta efter deltagaren i arkivets deltagartabell och tilldela honom manuellt
med knappen Tilldela deltagare eller med ett dubbelk lick . Kontrollera även de blåa om rätt person finns i
arkivet.
Slutligen, bör endast de otilldelade som verkligen måste införas i arkivet, återstå. Snabb-markera dem med
hjälp av alternativet Endast nya. Bläddra i tabellen för att bekräfta valen. Om du är säker på att ändringarna av
deltagare som du hade tilldelats manuellt, så markerar du dem manuellt. Utföra uppdateringen.
5. Arbeta på alla återstående deltagare individuellt
Försök att ta reda på vad som är frågan med de återstående deltagarna. Igen, kan det finnas de som inte
identifieras från steg 4 (eftersom din manuella tilldelning hade återställts). Kontrollera bara alla andra. Om det
skulle vara ett bättre val, så redigera dem i arkivet direkt.
6. Lägg till databas-ID: n i arkivet
I Redigera arkiv-fönstret, sortera tabellen efter inmatningsordning. I slutet, kommer du se de nya inmatningarna
utan något databas-ID. Ange lämpligt databas-ID manuellt.

Se även
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter
Redigera arkiv
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5.12 Inställningar
Det finns flera inställningar för hela programmet som kan definieras under huvudmenyns Inställningar.

Alla inställningarna på den här menyn är ganska självförklarande.
Bläddra bara igenom detta avsnitt med hjälp av bläddringsknapparna längst upp. Du kan använda
innehållsförteckningen för referensändamål, som ett index. Välj bara inställningen du behöver mer information om och
titta där.

5.12.1 Programmappar
Till skillnad mot tidigare SportSoftware versioner har SportSoftware V11 en ny data organisation som följer den
standard som är definierad av Windows XP, Vista och senare Windows-versioner. Detta innebär i princip att
programinställningarna som rapportlayouter, i tävlingsdata och arkivdata inte får sparas i undermappar i
installationsmappen (som var fallet med SportSoftware V10 och äldre). Sedan Windows XP finns det i stället
särskilda användarmappar utformade för detta. Med SportSoftware V11, kan du använda de fördefinierade mapparna
eller definiera egna. Detta är uppgiften i den här dialogen.

Installation

Detta visar mappen där OE2010 är installerat.

Programinställningar

Detta är mappen där alla programinställningar sparas. Detta inkluderar INI-filer för
fönster, rapportlayouter, etikettlayouter med mera.

Tävlingar

Detta är rotmappen för tävlingar. Det innebär att alla tävlingar kommer att sparas i
undermappar, så att du kan se dem alla i urvalslistan.
Den här mappen kan också ändras när du väljer en annan tävling. Se referensen Välja
tävling. Du kan också ange en mapp i nätverket här. Se Arbeta i ett nätverk –
Ytterligare uppgifter för mer information.

Arkiv

Detta är rotmappen för arkiv. Det innebär alla arkiv kommer att sparas i undermappar,
så att du kan se dem alla i urvalslistan. Ange en mapp som är neutral för alla
SportSoftware program, så att du kan använda samma arkiv från olika SportSoftware
program samtidigt.
Den här mappen kan också ändras när du väljer ett annat arkiv. Se referensen Välja
Arkiv. Du kan också ange en mapp i nätverket här. Se Arbeta i ett nätverk – Ytterligare
uppgifter för mer information.

Du kan definiera mappar fritt som du vill ha dem. Varning: Använd inte en undermapp till C:\Program här!
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För din bekvämlighet erbjuder OE2010 tre snabba inställningar som kan väljas i rutan Snabb-anpassning.
SportSoftware Standard

Windows Standard

Undermapp till
programmappen

Detta är standardinställningen.
Programinställningar

C:\SportSoftware\OE2010

Tävlingar

C:\SportSoftware\OE2010\EventData

Ark iv

C:\SportSoftware\ArchiveData

Detta är inställningen som Windows skulle ha definierat detta som standard.
Programinställningar

C:\Documents and Settings\All Users\Application
data\SportSoftware\OE2010

Tävlingar

C:\Documents and Settings\All Users\Application
data\SportSoftware\OE2010\EventData

Ark iv

C:\Documents and Settings\All Users\Application
data\SportSoftware\ArchiveData

Anmärkning: Använd endast det här alternativet om du INTE har installerat i C:
\Program\...!
Programinställningar

<Programsinstallationsmapp>

Tävlingar

<Programsinstallationsmapp>\EventData

Ark iv

<Programsinstallationsmapp>\ArchiveData

Välj ett av alternativen och klicka sedan på Skapa mappar att skapa dem och visa dem i dialogen. Spara med OK.

Observera:
Du kan ändra alla mapparna (individuellt) när som helst.
Om du ändrar inställningsmappen kommer du att tillfrågas
om hur inställningarna skall hanteras.
Välj Använd inställningarna från den nya mappen om du
vill behålla flera olika pooler för programinställningar. Välj
Behåll nuvarande programinställningar om du vill kopiera
de aktuella inställningarna till den nya mappen.

Om du ändrar rotmappen för tävlingar eller rotmappen för arkiv, så kommer ingenting att kopieras. Detta gör att du
kan behålla flera tävlingslistor och flera arkivlistor för speciella ändamål.
Om du arbetar med olika begränsade användarkonton, så bör du först studera kapitlet Arbeta med begränsade
användarrättigheter.

Se även
Hantera tävlingar - Ytterligare uppgifter
Hantera arkiv - Ytterligare uppgifter
Arbeta i ett nätverk - Ytterligare uppgifter
Överföra tävlingar från V.10.3 - Kom igång
Välja tävling
Välja arkiv
Mappväljare
Arbeta med begränsade behörigheter - Ytterligare uppgifter
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5.12.2 Extra fältnamn
Du kan ange dina egna namn för extrafälten.

Extrafält är fritt definierbara fält. Du kan använda dem för valfritt ändamål. Definiera beskrivningarna för extrafälten här.
De kommer att användas överallt i programmet. Detta gäller även i rapporter. Kontrollera i en lämplig rapport om din
beskrivning får plats i det tillgängliga utrymmet.
Utöver dessa extrafält kan du också använda egna beskrivningar av olika värden för klasstyper. Se även referensen
för Klasser. Om en import av arkivklasser till tävlingen importerade klasstyperna, så kontrollera om de är lämpliga.

Anmärkning:
En beskrivning ges här åsidosätter eventuella översättningar. I vissa särskilda tillämpningar (t.ex. Smålandskavlen) är
några av extrafälten avsedda för speciella ändamål.

5.12.3 Språk
Du kan byta språk när som helst.

Om det finns en översatt hjälpfil för språket, så kommer den att väljas. Annars uppmanas du att kontrollera om det
finns någon tillgänglig från SportSoftware online. Om så inte är fallet (eller om du inte laddade ner den), används
den engelska hjälpen.
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Anmärkning
Du kan även ladda ner hjälpfilen på ditt språk manuellt från
programinstallationsmappen och välj därefter ditt språk.

SportSoftware V11 nerladdningssida. Kopiera den till

Om programmet ännu inte stöder ditt språk, så kontakta författaren. Han kommer att ge sin kraftfulla Multi Language
Manager till dig, med vilken du kan översätta programmet själv.

5.12.4 Licens
OE2010 finns i olika utgåvor. Se Köpa OE2010 för mer information.
Du kan ange och validera ditt serienummer här.

Ange din klubb och serienumret. Klicka på Validera licensen. Detta kommer att visa licensdetaljerna i Licensrutan.
Om serienumret är ogiltigt, kommer du få ett felmeddelande.
Om du stänger dialogrutan utan ett giltigt serienummer, så kommer programmet att arbeta i demoläge.

Se även
Köpa OE2010
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5.13 Gemensamma dialoger
Det finns flera gemensamma dialoger som kan anropas från många fönster. De kommer att förklaras i det här
avsnittet.
Bläddra bara igenom detta avsnitt med hjälp av bläddringsknapparna längst upp. Du kan använda
innehållsförteckningen för referensändamål, som ett index. Bara plocka ut ämnet du behöver mer information och titta
där.

5.13.1 Sök efter uppdateringar
Du hittar detta menyalternativ i huvudmenyn på undermenyn Hjälp.
Första försöker OE2010 ansluta till SportSoftware online och fråga efter information om tillgängliga uppdateringar
därifrån. Därefter visas de i en lista.

Filerna som finns på SportSoftware online kontrolleras mot vad som är installerat lokalt på datorn. Varje
nedladdning som redan verkar vara installerad lokalt, kommer att märkas med status OK

. Andra nedladdningar

kommer att få status att hämtas
. Markeringarna i Ladda ner?-kolumnen kommer att vara förinställda enligt detta.
Detta är dock endast ett förval som görs av OE2010. Du kan fritt markera/avmarkera alla nerladdningar manuellt.
Klicka på knappen Ladda ner för att starta nerladdningarna. Filer kommer att hämtas och sparas i den mapp som du
angett i fältet Spara uppdateringar i. Observera: Den här mappen får inte vara en systemmapp som C:
\programs\... ! Det måste vara en privat mapp med fullständiga rättigheter.
Efter nerladdningen, kommer hjälpfiler och PDF-handböcker att k opieras till din programinstallationsmapp. OE2010
kommer att infoga en genväg till PDF-handböck erna i SportSoftware start-menyn. Observera: I detta steg startar
OE2010 ett litet program som heter SKUpdater.exe. Du kommer att uppmanas av User account control (UAC) i
Windows Vista/7/8 att tillåta att köra programmet eller, om ditt användarkonto har begränsade rättigheter, att ange
administratörsrättigheter, så att dessa åtgärder kan utföras.
Förutom denna manuella kontroll gör OE2010 automatiska kontroller för uppdateringar i följande fall:
1. Vid start av programmet, om OE2010 upptäcker att dess Exe-fil är äldre än 3 månader. Denna kontroll sker endast
en gång i månaden.
2. När du väljer ett annat språk och OE2010 upptäcker att det inte finns någon hjälpfil för detta språk eller om det
verkar vara inaktuell.

Se även
Språk
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5.13.2 Handhavande av stämplingssystemsenheter
I varje fönster som använder stämplingssystemenheter, hittar du verktygsfältet stämplingssystem och ett
menyalternativ Stämplingssystem som ger samma knappar.

Knappen Aktivera enheten initierar enheten. I de flesta fall skickar OE2010 vissa initieringskommandon till enheten
som testar om enheten är ansluten och har rätt portinställningar. Det kan också finnas vissa möjligheter att identifiera
enheten.
Detta kommer att visa Enhetsstatuslampan i statusfältet med rätt färg:
Redo
Upptagen
Av eller inte tillgängliga (inte klar)
Det finns vissa enheter som inte stöder dessa kommandon alls, som t.ex. Emit 250 läsaren. I detta fall kommer
enhetens status helt enkelt ändras till Redo.
Knappen Stämplingssysteminställningar öppnar dialogen för SportIdent-inställningar resp. dialogen för Emitinställningarna. Där kan du definiera hur stämplingssystem skall användas i din tävling. Se SportIdent-inställningar
referensen resp. Emit-inställningar referensen för mer information.
Serieportsinställningsknappen öppnar Inställningar för seriell anslutning-dialogen.

Se även
SportIdent-inställningar
Emit-inställningar
Inställningar för seriell anslutning

5.13.3 Inställningar för seriell anslutning
Stämplingssystemenheten måste anslutas till en tillgänglig seriell eller USB-port.

Välj rätt COM-port. Anmärkning: USB-konverterare, drivrutinen för SportIdent USB-stationer och drivrutinen för Emit
USB-enheterna kommer att installera virtuella COM-portar på datorn. Du känner igen dem enkelt i COM-portlistan.
Se tabellen nedan för de rekommenderade inställningarna.
SportIdent-stationer BSF6 och äldre
4800 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
SportIdent-stationer BSF7 och nyare, även 38400 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
USB
Om detta inte tycks fungera så prova med 4800 bitar/s. Alla stationer
levereras inte med samma förinställningar.
Emit 250-läsare, Emit MTR2,3,4
9600 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
Emit RTR, Emit ETR
För Läsa brickor: 4800 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
För Tidtagning: 1200 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
Emit ECU/MTR5, ETS/ECB
115200 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
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MicroGate REI2
MicroGate RaceTimer2
ALGE TdC8000, Timy

38400 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
2400 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
Du kan ställa in hastigheten till 2400, 4800, 9600 eller 19200 bitar/s.
Detta måste stämma med enhetens inställning. Därutöver 8 databitar,
ingen paritet, 1 stoppbit.
ALGE S3
2400 bitar/s, 7 databitar, ingen paritet, 2 stoppbitar
ALGE S4
2400 bitar/s, 8 databitar, ingen paritet, 1 stoppbit
För SportIdent-enheter kommer OE2010 hitta rätt hastighet automatiskt. Så byt bara COM-port när du väljer en
annan enhet på en annan port.
Inställningarna för Flödeskontroll är inte viktiga här och skall ALLTID lämnas med sina förvalda värden.
Hårdvaruprotokoll

Ingen

Mjukvaruprotokoll

Ingen

DTR kontroll

Av

Hårdvarutest

Nej

Om du drabbas av några problem vid anslutning av en enhet till din dator, var god kontakta författaren.

Se även
Handhavande av stämplingssystemsenheter
SportIdent-inställningar
Emit-inställningar

5.13.4 SportIdent-inställningar
I dialog SportIdent-inställningar definierar du hur du använder SportIdent vid en tävling.

Anmärkning: i det här avsnittet används termen SICard6 för alla SportIdent-brickor av typ SICard6 och högre eller
nyare.
Datum
Nolltid

Datum kommer att bli viktigt om du använder SICard6 och kommer att ha en tävlingstid
på mer än 24 timmar.
SI-stationsklockorna har ställts in till rätt tid före tävlingen. Varje SI-enhet skriver sin tid
till SI-pinnen vid stämpling. För att säkerställa korrekt beräkning av stämplingstid (glöm
inte stämplade start- och måltider), måste du uppdatera nolltiden till det verkliga värdet,
t.ex. efter en startförsening. Det rekommenderas att göra detta innan den första SIbrickan läses. Därmed blir resultaten rätt från början. Men, det är inga problem att ändra
detta senare. Programmet kommer att justera alla tider automatiskt. För fler detaljer, se
referensen Utvärdera brickorna.
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Med SportIdent har du flera valmöjligheter hur du tar tid vid din tävling.
Använda startenhet för
startstämpling

Du kan använda en SI-enhet vid starten. Deltagarna måste stämpla i denna enhet när de
startar. Om du väljer det här alternativet kommer den vanliga (lottade) starttiden att
ersättas av den stämplade vid inläsningen av brickan. Löptiden beräknas med hjälp av
verkliga starttiden. Detta är den metod som föredras för att anordna små tävlingar utan
lottade starttider.
Vid en blandad tävling med direktklasser som startstämplar och alla andra klasser med
lottade starttider, mark era detta alternativ. OE2010 kommer att använda
startstämplingen om den finns annars används den lottade starttiden. Observera: De
med lottad starttid får inte startstämpla!
Mer information finns i referensen Läsa in brickor.

Använd målenhet

Du kan placera en SI-enhet på mållinjen eller i målfållan för flera syften.

Tidtagning

Deltagarna stämplar i SI-enheten (placerad på mållinjen) vilken ger deras måltid. Detta är
standardinställningen och den vanligaste använda metoden när du använder ett
elektroniskt stämplingssystem. Det finns endast några tävlingar på världselitnivå och
vissa sprinttävlingar där detta kanske inte kan tillämpas. För dessa anger reglerna andra
tidtagningsprocedurer. Mer information finns i Tidtagningsreferensen.

Ordningsföljd i mål

Deltagare stämplar i enheten enligt beskrivningen ovan. Enheten är placerad i målfållan
efter mållinjen. Den stämplade tiden kommer att sparas vid inläsning men används inte
som måltid. Den senare måste levereras av ett extra (traditionellt) tidtagningssystem.
Mer information finns i Tidtagningsreferensen.

Definiera tävlingens varaktighet. Detta innebär inte den sammanlagda varaktigheten för hela tävlingen, utan den
maximala tiden som förväntas för en enskild deltagare. Enligt den här inställningen kommer de data som lagras på
SICard5 resp. SICard6 beräknas på olika sätt. Anledningen är de olika tidsformat som används för att spara tiderna
på brickorna. SICard5 sparar tiderna i endast 12 timmarsformat. SICard6 använder ett 24 timmarsformat, tillsammans
med en daginformation som ger en största varaktighet för tävlingen på 28 dagar.
Mindre än 12 timmar

SICard5: Måltiden kommer att justeras när kl. 12:00 och 24:00 passeras. Detta gäller
också stämplingstider, men alla av dem måste vara tidigare än måltiden.
SICard6: Måltiden kommer att justeras när kl. 24:00 passeras. Detta gäller också
stämplingstider, men alla av dem måste vara tidigare än måltiden. Daginformationen
kommer inte beräknas.

12 till 24 timmar

SICard5: Varje enskild stämplingstid kommer att justeras när kl. 12:00 och 24:00
passeras. Det finns en tolerans på 30 min (för att utesluta felaktiga enheter). Måltiden
beräknas som senaste stämplingen.
SICard6: Måltiden kommer att justeras när kl. 24:00 passeras. Detta gäller också
stämplingstider, men alla av dem måste vara tidigare än måltiden. Daginformationen
kommer inte beräknas.

Mer än 24 timmar

SICard5: Varje enskild stämplingstid kommer att justeras när kl. 12:00 och 24:00
passeras. Det finns en tolerans på 30 min (för att utesluta felaktiga enheter). Måltiden
beräknas som senaste stämplingen.
SICard6: Daginformationen kommer att beräknas för alla stämplingstider och måltiden.

Anmärkning: Stämplingstiderna kommer alltid att sparas till databasen i det ursprungliga skicket. Därmed kan du
ändra tävlingens varaktighet när som helst, och SportSoftware beräknar automatiskt tiderna på rätt sätt, enligt
beskrivningen ovan.

Speciella råd för flerdagars
SportIdent-inställningarna kan och måste ställas in separat för varje etapp! Vid en flerdagarstävling visar
denna dialog aktuell etapp i sin titelrad. Om du vill ändra den förvalda inställningen för samtliga etapper, så måste du
se till att göra ändringen för varje enskild etapp. Det snabbaste sättet att göra detta på är att öppna ett anmälningarfönster, växla genom etapperna och redigera SportIdent-inställnings dialogen för varje etapp.
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Se även
Handhavande av stämplingssystemsenheter
Inställningar för seriell anslutning
Emit-inställningar
Läsa in brickor
Utvärdera brickorna
Tidtagning

5.13.5 Emit-inställningar
I dialogrutan Emit-inställningar definierar du hur du använder Emit vid tävlingen.

Datum

Datum spelar faktiskt ingen roll för Emit stämplingssystem.

Nolltid

Eftersom Emit-brickan inte har någon klocktid, beror korrekta beräkningar av
stämplingstider på läsning av datorns klocka och nolltiden. Om du använder
fördefinierade starttider, är detta grunden för att överhuvudtaget få riktiga tävlingsresultat.
För att säkerställa korrekt beräkning av stämplingstider, måste du uppdatera nolltiden till
det verkliga värdet, t.ex. efter en fördröjning av starten. Det rekommenderas att göra
detta innan den första brickan läses. Därmed blir resultatet rätt från början. Men, det
kommer dock inte att vara några problem att ändra denna senare. Programmet kommer
att automatiskt justera alla tiderna. För mer information se referensen Utvärdera
brickorna.

Med Emit har du flera valmöjligheter hur du tar tid vid din tävling.
Använda startenhet för
startstämpling

För alla klasser

Använd målenhet
Tidtagning –
Stämpling från bricka

Tiden löper från den tidpunkt när deltagaren lyfter sin bricka från startenheten. Om du
väljer det här alternativet kommer den vanliga (lottade) starttiden att ersättas av den
stämplade vid inläsningen av brickan. Löptiden beräknas med hjälp av verkliga starttiden.
Detta är den metoden som föredras för att anordna små tävlingar utan lottade starttider.
Mer information finns i referensen Läsa in brickor.
Avmarkera detta alternativ endast om vissa klasser har lottade starttider och andra inte. I
det här fallet måste du definiera de klasser som skall använda startstämpling. Se
stycket om Markera klasser för startstämpling nedan.
Du kan placera en eller flera kontroller på mållinjen eller i målfållan för flera syften.
Deltagarna stämplar på kontrollen (placerad på mållinjen) vilken ger deras måltid. Detta
är standardinställningen och den vanligaste använda metoden när du använder ett
elektroniskt stämplingssystem. Men eftersom varje enskild Emit-bricka bär sin egen tid,
bör Onlinestämpling användas för mästerskapstävlingar, se nedan. Det finns endast
några tävlingar på världselitnivå och vissa sprinttävlingar där detta kanske inte kan
tillämpas. För dessa anger reglerna andra tidtagningsprocedurer.
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Mer information finns i Tidtagningsreferensen.
Deltagare stämplar på kontrollen enligt beskrivningen ovan. Kontrollen är placerad i
målfållan efter mållinjen. Den stämplade tiden kommer att sparas vid inläsning men
används inte som måltid. Den senare måste levereras av ett extra (traditionellt)
tidtagningssystem. Mer information finns i Tidtagningsreferensen.
Målkontrollen används som en online-kontroll som är ansluten till ett tidtagningsfönster.
När datorn får meddelande om stämplingen, så kommer den officiella måltiden att tas
från PC-klockan. Av kompatibilitetsskäl är den tidigare onlinetidtagningen med
användning av speakerfunktionerna fortfarande tillgänglig.
Mer information finns i referenserna Online monitor (server) och Tidtagning - Emit.
Du kan ange upp till 3 kontrollkodsiffror för målkontrollerna. Det rekommenderas dock
alltid att ha samma kod på alla målkontroller.

Välj Avläsningsenhet längst ner. Alla möjliga Emit enheter stöds: 250 Reader, MTR2,3,4, ETR och RTR, såväl som
ECU/MTR5 för de beröringsfria EmiTag brickorna. Eftersom Emit har väl definierade seriella portinställningar för varje
typ, kommer att de ställas in automatiskt. Men du måste justera portnumret manuellt om detta är nödvändigt. Se
referensen Inställningar för seriell anslutning för mer information.
Om du använder MTR, ger OE2010 vissa funktioner för att förbereda denna enhet korrekt. Se stycket om Ställa in
MTR nedan. EmiTag enheterna ECU/MTR5 har liknande funktioner som kan ställas in.

Välja klasser för startstämpling
Om du inte har startstämpling för samtliga klasser, så klicka på knappen

så visas en lista över alla klasser.

Markera startstämpling för alla klasser som har det.

Ställa in MTR
Med MTR menas MTR2,3,4 som arbetar tillsammans med ECard. MTR5 är en enhet som har annat protokoll och
annan dialog. Se nästa stycke.
Med knappen MTR: Ställ k lock an... kan du öppna en dialogruta där du kan överföra den PC tiden till MTR och rensa
backup-minnet.
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MTR status visas automatiskt. Om inläsningen av statusen inte fungerade automatiskt, så åtgärda detta (är MTR på?
etc.) och försök igen med knappen Läs. Använd underhållsfunktionerna för att förbereda din MTR för tävlingen.
COM-port
Töm
Ställ in tiden

Öppnar dialogen Inställningar för seriell anslutning. Välj rätt port. Hastigheten i bitar/s bör
vara förinställd automatiskt.
Tömmer backup-minnet.
Klockan i MTR kontrolleras mot datorns klocka när dess egenskaper läses. Resultatet
visas i grön eller röd färg. Om det behövs kan du ställa klockan i MTR.

Anmärkning: MTR måste alltid bära tävlingens officiella tid! Du kan också ställa klockan
manuellt på enheten. Det är dock mer praktiskt att först ställa in PC-klockan och sedan
MTR med den här funktionen.

Ställa in ECU/MTR5
ECU och MTR5 är enheterna för läsning av beröringsfria EmiTag brickor.
Med knappen EmiTag: Ställ k lock an... kan du öppna en dialogruta där du kan överföra den PC tiden till ECU/MTR5
och rensa backup-minnet.

ECU/MTR5 status visas automatiskt. Om inläsningen av statusen inte fungerade automatiskt, så åtgärda detta (är
MTR5/ECU på? etc.) och försök igen med knappen Läs. Använd underhållsfunktionerna för att förbereda din ECU/
MTR5 för tävlingen.
COM-port
Töm
Ställ in tiden

Öppnar dialogen Inställningar för seriell anslutning. Välj rätt port. Hastigheten i bitar/s bör
vara förinställd automatiskt.
Tömmer backup-minnet.
Klockan i ECU/MTR5 kontrolleras mot datorns klocka när dess egenskaper läses.
Resultatet visas i grön eller röd färg. Om det behövs kan du ställa klockan i ECU/MTR5.
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Anmärkning: Klockan i ECU startar alltid vid 12:00 när den ansluts till PC:n. Därför
används alltid PC-klockan vid läsning av EmiTag brickor vid målgång. Det gäller också för
MTR5. Se också Läs brickor-referensen.
För ECU/MTR5 har kodsiffran speciell betydelse. Den definierar hur läsningen av
löparbrickan hanteras. För användning med OE2010, måste kodsiffran vara 250-253.
Emit definierar också 240-243, men de kan inte användas med OE2010. I läs brickorfönstret, kontrollerar OE2010 siffran och ändrar automatiskt till giltigt värde.

Speciella råd för flerdagars
Emit-inställningarna kan och måste ställas in separat för varje etapp! Detta är speciellt viktigt för
målkontrollens kodsiffor.
Vid en flerdagarstävling visar denna dialog aktuell etapp i sin titelrad. Om du vill ändra den förvalda inställningen för
samtliga etapper, så måste du se till att göra ändringen för varje enskild etapp. Det snabbaste sättet att göra detta
på är att öppna ett anmälningar-fönster, växla genom etapperna och redigera Emit-inställnings dialogen för varje
etapp.

Se även
Handhavande av stämplingssystemsenheter
Inställningar för seriell anslutning
SportIdent-inställningar
Läsa in brickor
Utvärdera brickorna
Tidtagning
Online monitor (server)
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Stephan Krämer
Stephan Krämer är ägare, utvecklare och distributör av SportSoftware.
Som professionell programmmerare och en passionerad orienterare, har han åtagit sig att skriva program för att
anordna orienteringstävlingar sedan det sena 70-talet under sina studier. Som en av Tysklands bästa OL-arrangörer,
har han infört (och fortsätter att införa) alla sina kunskaper in i SportSoftware.
1986 vann han första pris vid IOF:s programvarutävling med en tidig DOS version av flerdagarsprogrammet. På det
tidiga 90-talet blev han en frilansare, vilket tillät honom att beslutsamt bidra till utvecklingen av SPORTidents
elektroniska stämplingssystem. För SportSoftware, innebar detta att många mycket erfarna OL-arrangörer runt om i
världen bidrog med sina kunskaper.
I dag stöder SportSoftware också Emit stämplingssystem och är den globalt ledande och mest använda
tävlingsprogramvara inte bara för orientering.

Stephan Krämer (till höger) disk uterar med tidigare störtlopps-mästaren Peter Müller (SUI), efter hans
bästa tävling i WMOC 2010 (strax innan publiceringen av denna programvara...)

