Östersjökorren 2016

Inloggning
Logga in med ert klubbnamn. Ni kommer att få ett antal förslag, välj med
piltangenterna ‐ pil ned eller upp och tryck på ENter‐tangenten. Alternativt kan ni
välja rätt klubbnamn med musen.
Mata in det lösenord som ni har fått med epost från korregeneralen och klicka på
knappen 
Logga in
.
Lösenordet är känsligt för stora och små bokstäver.

I alla exempel använder jag Växjö AIS.

När ni är inloggad visas upp i vänstra hörnet vilken användare ni är inloggad som
under bilden. Där finns också en länk för att logga ut.

Registrera resultat
Det finns en informativ text som talar om vilken vecka ni registrerar era resultat på
just nu. Första vecka för år 2016 är vecka 6.

Skriv in namn på skytten och det resultat som har skjutits denna vecka. Bara ett
resultat kan skrivas in på samma vecka för en skytt. Klassnamnet måste skrivas in,
det kommer upp en lista med förslag på klasser. Endast de klassnamn som finns i
listan är godkända.
Klicka på knappen 
Spara

Resultaten har sparats och syns i en lista nedanför

Tryck på pennan för ett resultat om ni vill ändra en inmatning. Namn klass och
resultat visas i inmatningsfälten sedan kan ni redigera inmatningen.
Tryck på 
x
:et för att ta bort ett resultat.
Det går bra att registrera flera skyttar med samma namn men i olika klasser. Eller
om samma skytt vill delta i flera skjutstilar.

Resultatlistan
I och med att ett resultat är sparat kan man se det i resultatrapporten som finns
överst till vänster. Där synas alla resultat för alla klubbar. Klicka på länken
Resultatlista
för att se den.
Data kommer att skrivas som en pdf‐fil så ni måste ha en visare för pdf‐filer på er
dator.

OBS:
Om ni får ett felmeddelande när ni ska läsa resultatlistan så kan det hjälpa att
uppdatera inloggningssidan (tangent F5) och försöka igen.

Så här ser rapporten ut ifrån exemplet ovan. Alla resultat för alla klubbar syns i
rapporten.

Tips
Om ni loggar in och öppnar resultatlistan så är resultaten för klubbens skyttar
markerade med gul bakgrund. Bra finess om ni skriver ut listan och tar med den till
klubben.

