Trin for trin – Sådan opretter du et stævne
Trin #1 – Opret stævnet
Først skal du oprette et stævne i DDS Stævneprogram. Til det brug skal du have en
datafil med kap-data. Datafilen kan du få fra amtets kap-person.
Start så stævneprogrammet og vælg knappen ”Indstillinger” fra hovedmenuen.
Klik derefter på knappen ”Klargør nyt stævne” og så på
”med nye data”
Du vil nu blive bedt om at åbne den datafil som du har
fået fra din kap-person. Datafilen indeholder skytternes navne og oplysninger om hvilken
klasse som skytten skyder i. Vælg datafilen og klik på ”Åben”
Når datafilen er indlæst, skal du give
stævnet et navn og fortælle
programmet hvilken forening som
afholder stævnet.
Vælg din amtsforening og derefter din
forening fra listerne og skriv stævnets
navn.
Udfyld så datoen for sidste stævnedag.
Klik derefter på fanebladet ”Avanceret”

Under fanebladet avanceret, skal
du vælge den programmodel
som hedder ”Avanceret”. Dette
giver mulighed for at oprette de
skydehold som skytterne skal
kunne tilmelde sig.
Klik på OK for at gemme
stævneoplysningerne.

Trin #2 – Opret skydeholdene
Næste trin er at oprette de skydehold som skytterne skal kunne tilmelde sig.
Fra hovedmenuen i DDS Stævneprogram vælges knappen
”Tilmelding og baner”
Nu skal skydeholdene oprettes.
Start med at skrive et banenavn,
eksempelvis ”50m bane” eller ”25m
bane afsnit 1”
Vælg så datoen for skydeholdet og
indtast starttidspunktet for første
skydehold.
I feltet ”næste hold efter” skal du
indtaste hvor mange minutter der
går fra ét hold er startet og til
næste hold skal starte.
Udfyld så tidspunktet for sidste
skydetid og feltet ’fra banenr’ og
’antal baner’.
Sidst vælges hvilke discipliner som
kan skydes på skydeholdet.
Klik på opret for at oprette holdene. Fortsæt indstil alle de ønskede hold er oprettet.

Trin #3 – Lav backup
Nu hvor skydeholdene er oprettet, skal du lave en backup af stævnet. Backupfilen skal
du bruge til at indlæse på skydetilmelding.dk
Fra hovedmenuen vælges ”Sikkerhedskopiering”.
Fra backupmenuen vælges knappen ”Backup”. Du vil derefter
blive bedt om at gemme backup’en. Vælg det sted hvor du vil
gemme backup’en og klik på ”Gem”.

Trin #4 – Opret stævne på skydetilmelding.dk
Gå ind på skydetilmelding.dk og vælg menupunktet ”Arrangør”
Klik så på linket ”Opret et nyt stævne”
Skriv din e-mail adresse i feltet
”Kontaktpersonens e-mail”. E-mail
adressen vises på tilmeldingssiden
så skytterne har mulighed for at
kontakte dig.
Skriv så en administrationskode i
feltet ”Administrations kode”.
Koden skal du bruge, når du skal
ind i stævneadministrationen.
Udfyld så start- og slutdato for
stævnet. Datoerne skal skrives
som dag-måned-år (med
bindestreger).

bl.a. hvor skydningen skal ske, tid, pris mv.

I feltet ”Indfyldelse” kan du skrive
teksten fra din indbydelse. Skriv
Sæt et X i feltet ”Jeg accepterer
betingelserne”. Hvis du vil læse
betingelserne skal du bare klikke
på den grønne tekst.
Vælg så den backupfil du
lavede i trin 3, ved at klikke på
”Gennemse…”
Når felterne er udfyldt, skal du klikke på ”Næste trin >>”
Når du klikker på ”Næste trin >>” skal du have lidt tålmodighed. Afhængig af
hastigheden på din internetforbindelse, kan det tage et par minutter før end systemet
svarer. Systemet skal nemlig først læse backup-filen og oprette stævnet.
Når systemet melder at stævnet er oprettet, er det muligt for skytterne at tilmelde sig.

Trin 5 – Administrationsområdet
Du kan logge ind i administrationsområdet ved at indtaste din e-mail adresse og det
kodeord du angav i trin 4.
Statistik giver et overblik over antal tilmeldte i de enkelte klasser og discipliner.
Grafisk oversigt giver et grafisk billede af tilmeldingerne. Optagede baner bliver vist
med rødt og ledige baner vises med grønt.
Ret Stævneoplysninger giver mulighed for at rette i de oplysninger som er indtastet i
trin 4.
Reservebaner giver mulighed for at låse nogle baner. Banerne kan så ikke reserveres
gennem tilmeldingssystemet.
Ret skyttes rettekode, giver mulighed for at give en skytte en anden rettekode.
Eksempelvis hvis en skytte har glemt sin kode.
Ret skyttes klasse, giver mulighed for at rette en skyttes klasse eller forening.
Opret skytte med skyttenr., giver mulighed for at oprette en skytte hvor du kender
skyttenummeret.
Opret midlertidig skytte, giver mulighed for at oprette en ny skytte. Skytten bliver
tildelt et midlertidigt skyttenummer.
Knap til hjemmeside giver dig et stykke kode som du kan bruge på din egen
hjemmeside. På den måde kan du få en tilmeldingsknap på din egen hjemmeside, så
skytterne nemt kan tilmelde sig stævnet.
Luk stævnet / Åben stævnet funktionen giver mulighed for at åbne og lukke for
tilmeldingen til stævnet.
Hent backupfil beskrives i trin 6
Slet stævnet, sletter stævnet fra tilmeldingssiden. Dette kan ikke senere fortrydes!

Trin #6 – Indlæs tilmeldinger i Stævneprogrammet
Når tilmeldingsperioden er overstået, skal du indlæse tilmeldingerne i
stævneprogrammet.
Fra administrationsmenuen vælges

Hent Backupfil.

Når systemet melder at backupfilen er
lavet, skal du klikke på linien ”Download
backupfil til DDS Stævneprogram”.

Hvis du har DDS Stævneprogram
installeret på computeren, kan du
vælge at klikke på ”Åbn”. Så bliver
backup’en automatisk indlæst i
stævneprogrammet. (husk at
stævneprogrammet ikke må være
startet inden)

Du kan også vælge at gemme backupfilen på computeren. Klik på ”Gem” og vælg
hvor du vil gemme filen. Fra DDS Stævneprogram kan du vælge ”Sikkerhedskopiering”
fra hovedmenuen og så vælge ”Restore backup”. Derefter skal du finde backupfilen
som du lige har gemt og klikke på ”Åben”. Backup’en bliver så indlæst.
Når backup’en er indlæst, er du klar til at afholde stævnet.
- god fornøjelse!

