Workshop (Semi-)Livepartij Teamwedstrijd Invoeren
Het invoeren van een semi-live partij van een teamwedstrijd is eigenlijk heel eenvoudig.
Voor gebruikers, die het invoeren van de opstellingen voorafgaande aan de wedstrijd al onder
de knie hebben, is het helemaal een eitje.
Want voordat een live-partij van een teamwedstrijd ingevoerd kan worden, moeten natuurlijk
de teamopstellingen bij de wedstrijd ingevoerd worden (aangezien deze op het laatste moment
bekend worden).
Dit staat omschreven bij de Workshop Invoeren uitslagen Nationale Competitie.
Kort nog even die uitleg. Let op: Dit gaat allemaal via het linkermenu!
Eerst inloggen.
KNDB
Nationale Competitie 2013/2014
Ereklasse
Alle uitslagen
En nu kijken we bij (scrollen naar) ronde 3:

We klikken op Tussenstand doorgeven bij de wedstrijd DV VBI Huissen – DEZ Culemborg.
En vullen de opstellingen in:

Let op: gebruik alleen de tab en muis om de gegevens op te zoeken. Uiteindelijk als alle tien
namen van beide teams zijn ingevuld, klikken we onderaan op VERSTUREN.
We komen weer terug in het uitslagenscherm en het volgende verschijnt:

Er is achter elke partij een link Livepartij invoeren gekomen. Daarmee kunt u dus de
livepartij starten. (Uiteraard is het vanuit dit scherm ook mogelijk om elke keer met de link
Tussenstand doorgeven een uitslag van een uitgespeelde partij in te voeren, totdat alle tien
uitslagen bekend zijn).
En als u bij Geert van Aalten – Jeroen van den Akker op de link Livepartij invoeren klikt,
komt u in het invoerscherm:

U klikt op START Live en vervolgens via de klikken op de schijven de zetten, die gespeeld
zijn. Uiteindelijk STOP Live als de partij uit is, waarna u uitslag, kloktijden kunt invullen en
de livepartij volledig geshowd is via Toernooibase.
A peace of a cake! Nu nog de KNDB, die live-invoer via Tablet bij de Nationale Competitie
gaat toestaan…….
Heeft u nog vragen over het bovenstaande? Een mail naar:
pboumaharl@hetnet.nl
Piet Bouma.
Harlingen, 16-10-2013.

