Handleiding pilot semi-live invoer Nationale Competitie.
De bondsraad heeft op 21 juni 2014 vastgesteld dat in de Nationale Competitie 2014/2015 een
pilot gaat plaatsvinden betreffende semi-live invoer van partijen in Toernooibase. In deze
handleiding is de procedure van invoer beschreven.
Wifi in speellokaal
Voor de semi-live invoer is het noodzakelijk dat er een goed werkende Wifi-aansluiting in het
speellokaal aanwezig is. De ontvangende vereniging dient daarbij het wachtwoord van de
Wifi-aansluiting duidelijk zichtbaar in het speellokaal weer te geven. De invoerder van een
semi-live partij dient ruim voor aanvang van de partij de Wifi-verbinding op zijn/haar tablet
tot stand brengen.
Gebruikersaccount voor Toernooibase
De invoerder van een semi-live partij dient een persoonlijk gebruikersaccount te hebben voor
Toernooibase. Het is niet toegestaan om op een gebruikersaccount van een andere persoon
semi-live een partij in te voeren. Dit om de logs van de partij op de juiste persoon vast te
leggen. Een gebruikersaccount kan via e-mail worden opgevraagd bij pboumaharl@hetnet.nl.
Het verdient aan te bevelen om ruim van te voren een gebruikersaccount op te vragen, zodat
men ook in het gecreëerde testtoernooi een testpartij kan invoeren, om de gehele
invoerprocedure door te lopen.
Vereenvoudigde invoer van een semi-livepartij bij een teamtoernooi.
Nadat men ingelogd is in Toernooibase kan men via de hoofdpagina versneld naar een
selectiescherm van teamwedstrijd. In het hoofdscherm staan de linken Testtoernooi,
Ereklasse, Hoofdklassen, 1e klassen en 2e klassen vermeld:

We klikken op Testtoernooi

Het scherm Alle uitslagen van Toernooibase verschijnt van de teamcompetitie.
Via de link Live tussenstand of partij invoeren kunnen we teamopstellingen invoeren, live
uitslagen invoeren, maar ook semi-live een partij gaan invoeren.
We klikken op Live tussenstand of partij invoeren bij de wedstrijd De Oldehove 1A – Huizum
1A

We hoeven niet de gehele teamopstelling van de wedstrijd door te geven maar selecteren
alleen de partij, die we willen invoeren. Dat kan via de uitklapmenuutjes. Bij de teams
kunnen alle spelers geselecteerd worden, die bij de desbetreffende club staan geregistreerd.
Het verdient aanbeveling dat clubbeheerders bij de clubgegevens in Toernooibase
vooraf nagaan dat alle clubleden in Toernooibase geregistreerd staan, en dit eventueel
aanvullen!
Nadat beide spelers geselecteerd zijn, klikken we op Versturen

Er verschijnt een nieuw scherm waar we de keuze Livepartij invoeren kunnen maken.

Het invoerscherm van de semi-live partij verschijnt. Merk op dat we bord 2 hadden
geselecteerd. Het programma detecteert automatisch dat hoewel Piet Bouma als tweede in het
selectiemenu (zwart?) hij op bord 2 met wit dient te spelen.
Heeft u een verkeerd bord geselecteerd (en dus de verkeerde kleur) dan kunt u dit op dit
moment nog corrigeren, door de procedure opnieuw te herhalen en een correctie uit te voeren,
bij het selectiescherm.

We hebben het hier gecorrigeerd. Let op dat we dan wel de juiste spelers even op bord 2
moeten zetten.
Vervolgens weer Versturen

We kunnen nu de wedstrijd Tjalling Goedemoed – Piet Bouma op bord 1 selecteren, via
Livepartij invoeren.

Ditmaal is Tjalling Goedemoed de witspeler.
We klikken vervolgens op START LIVE (we kunnen eventueel met Rotatie/Draai, de
bordkleuren omdraaien, als zwart de invoerder is) en beginnen vervolgens met invoer.

We zien dat de Rode knop START LIVE is veranderd in de groene knop STOP LIVE.
Er zijn een aantal zetten ingevoerd, waarbij de zwartspeler een blunder heeft gemaakt.
Het invoerscherm behoeft misschien enige uitleg:
Links naast het logo van Huizum (naast de naam Piet Bouma) staat een zwarte schijf. Dit
betekent dat zwart aan zet is. Als wit aan zet is, staat er een witte schijf naast het logo van De
Oldehove in dit geval. Dus naast de notatie kunt u ook aan deze schijf zien, wie er aan zet is.
Ook in de liveweergave van de Oerterp-applet is deze zelfde schijf zichtbaar.
Links onder staat << (in grijs vakje). Hiermee kunt u een zet terug gaan in de invoerapplet als
er onopzettelijk een verkeerde zet is ingevoerd.
Zwart geeft nu op. Procedure: STOP LIVE klikken

Er verschijnt een pop-up scherm waarbij we het resultaat kunnen invoeren en de gebruikte of
resterende bedenktijd. Vervolgens klikken we op Save details . Vervolgens verschijnt er nog
een vraag om bevestiging, waarbij we op OK klikken en de semi-live partij is afgesloten.
Als extraatje kunnen we vervolgens via het menu Tussenstand doorgeven ook de uitslag nog
even in de tussenstand zetten. Dit gebeurt niet automatisch.

We vullen uitslag in en bordvolgorde en vervolgens klikken we op Versturen. De uitslag is
dan opgenomen in de tijdelijke detailstabel van de teamwedstrijd.
Voor verder informatie over het live-invoeren van de teamuitslagen verwijzen we naar de
handleiding, die daarvoor speciaal ook opgenomen is in het hoofdscherm van Toernooibase.
Want nadat uw live-partij is afgelopen, is dat natuurlijk een peace of a cake om dat bij te gaan
houden!
Tot zover de procedure voor invoeren van een semi-live partij in de Nationale Competitie. We
raden een ieder aan in het beschikbare testtoernooi vooraf eens een partij semi-live in te
voeren en eventuele gebruikerservaringen te mailen. Eventueel zullen we handleiding en
procedure daar nog op aanpassen.
In ieder geval wekelijks zullen we het testtoernooi opschonen, zodat uitslagen en partijen
geen overmatige vervuiling in Toernooibase opleveren.
Na 1 september zullen ook de linken Ereklasse, Hoofdklassen, 1e klassen en 2e klassen
beschikbaar zijn. Uiteraard is het ook mogelijk in overige teamcompetities in Toernooibase
semi-live invoer van partijen uit teamwedstrijden te doen. Via Alle uitslagen bij de
desbetreffende teamcompetitie (dus wat meer linken aanklikken) kunt u via dezelfde
procedure dit voor elkaar krijgen.
Tip: voor spelers, die voor het eerst de semilive-invoer gaan uitvoeren in de Nationale
Competitie, verdient het aanbeveling, deze handleiding ook uit te printen en bij de hand te
hebben bij de invoer.
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