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Kapitel 1: Indhold 

Tak for din interesse for Ophardt Touch eller fordi du allerede benytter det. 
 
Vi har besluttet os for at lave et nyt program helt fra bunden, så vi kan få alle vores 
visioner og ideer virkeliggjort. 

 
Benyt vores Mouse Over funktion, så kan du se hvilke funktioner der gemmer sig bag 
knappen. 

Systemforudsætninger: 

� Styresystem: Windows 8 eller nyere, Linux ?, Mac ? 
� Udskrivning: Java 7 og nyere 
� Browser: HTML 5 Browser (minimum Chrome 3.0, IE 9, Safari 4, Firefox 3.5, Ope-

ra 9.2) 
� Vi anbefaler at du benytter Chrome  
� Den PC/Laptop du benytter for at vise Venue Displays kan også køre på ældre 

styresystemer (Windows 95, XP) men kræver stadig en af ovennævnte Browsere. 

 

 

Kapitel 2: Installation 

Installationen af Ophardt Touch sker i 2 skridt 

1) Installation af  Xampp  
 
Benyt den version vi foreslår herunder: 
 
https://www.dropbox.com/s/h09g3otqz0ez2k2/xampp-win32-5.5.19-0-VC11-
installer.exe?dl=0 
 
Start installationen på din PC/Laptop. 
 
Xampp benytter Port 80 og 443 til kommunikation. 
Indstil andre programmer f. eks Skype, så disse porte kun benyttes af Xampp. 

2) Hvis du kun ønsker at opdatere Ophardt Touch er det ikke nødvendigt at 
installere Xampp igen. 

Omdøb i dette tilfælde Filen til: 

Xampp/htdocs/fencing_xxx (For eks. Den aktuelle dato) 

3) Installation af Ophardt Touch 
 
Hent versionen af Ophardt Touch 2016.1-2 nedenunder: 

https://www.dropbox.com/s/tlny8wufo6utsxy/OphardtTouch%202016-1-
3.exe?dl=0 



Start installationen på din PC/Laptop og vælg “weiter”Start installationen på din PC/Laptop og vælg “weiter” 
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Og tillad installation eller re

 

Og tillad installation eller reparation af Microsoft Visual C++ 2013. 
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Her vælger du “Schließen” 

Her vælger du “Installieren”.

 

 

 

Her vælger du “Installieren”. 
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OBS! Når dette vindue fremkommer, SKAL du starte XAMPP først, inden du fortsætter
med ”Fertig Stellen”. 

Åben Xampp og start Apache og MySQL

Nu skal du vælge “Fertig Stellen”.

OBS! Når dette vindue fremkommer, SKAL du starte XAMPP først, inden du fortsætter

Åben Xampp og start Apache og MySQL 

tellen”. 
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OBS! Når dette vindue fremkommer, SKAL du starte XAMPP først, inden du fortsætter 

 

 



Nu fremkommer der et nyt vindue og

Denne proces tager flere minutter, og lukker automatisk efter installationen.

Nu skal du stoppe Apache og MySQL ved at vælge “Stop”.

Her skal du kopiere Licensfilen ind i Xampp/h
Techniqueocs/fencing/app/config.

 
Da der her ligger en tom licens, som skal erstattes, med den aktuelle klublicens

Nu fremkommer der et nyt vindue og databasen bliver nu installeret. 

Denne proces tager flere minutter, og lukker automatisk efter installationen.

Nu skal du stoppe Apache og MySQL ved at vælge “Stop”. 

filen ind i Xampp/hDirectoirie 
ocs/fencing/app/config. 

Da der her ligger en tom licens, som skal erstattes, med den aktuelle klublicens
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Denne proces tager flere minutter, og lukker automatisk efter installationen. 

 

 

Da der her ligger en tom licens, som skal erstattes, med den aktuelle klublicens 



Start igen Xampp Apache og MySQL.

Åben nu din browser og skriv “localhost” for at starte Ophardt Touch.

Kapitel 3: Start af  Systemet

Åben xampp og start Mysql og Apache Server

For at benytte alle funktioner i Ophardt Touch er det bedst at benyttet Chrome.

I browseren skriver du „localhost“. Og nu kommer dette billede frem. 

Log ind med: 

User: Ophardt   Password: Turnier

 

Start igen Xampp Apache og MySQL. 

Åben nu din browser og skriv “localhost” for at starte Ophardt Touch. 

Kapitel 3: Start af  Systemet 

Åben xampp og start Mysql og Apache Server 

 

For at benytte alle funktioner i Ophardt Touch er det bedst at benyttet Chrome.

I browseren skriver du „localhost“. Og nu kommer dette billede frem.  

Password: Turnier 
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For at benytte alle funktioner i Ophardt Touch er det bedst at benyttet Chrome. 

 



 

Kapitel 4: Nyttige henvisninger

� På forskellige steder findes 
Disse er på ingen måde komplette

� Sådan ser skærmen du første gang du starter Ophardt Touch.

I Minimanualen finder du de vigtigste trin til at starte en turnering. 
nærmere forklaret på de næste sider

� Programtekster og prints findes på flere sprog, for at indstille disse skal du vælge 

dem øverst til højre.
Det er muligt at have forskel

Tip: Vær opmærksom på at betegnelserne i afviklingen af turneringen f. eks 
indledende runde og DE ikke bliver oversat. Alle anførte sprog er pt. ikke 
understøttet. 
 

Kapitel 5: Ajourføring af datebasen 

Ajourfør databasen ved at bruge 

Online forbindelse (Turnering, deltagere , hold, ranglister og seedning)

Øverst til højre fremkommer et gult felt, som viser hvor mange poster der er indlæst i 
databasen. 

Nyttige henvisninger 

På forskellige steder findes  FIE Reglement og  hjælp.
Disse er på ingen måde komplette 

Sådan ser skærmen du første gang du starter Ophardt Touch. 

I Minimanualen finder du de vigtigste trin til at starte en turnering. 
nærmere forklaret på de næste sider 

Programtekster og prints findes på flere sprog, for at indstille disse skal du vælge 

dem øverst til højre.
Det er muligt at have forskellige sprog på software og print. 

Vær opmærksom på at betegnelserne i afviklingen af turneringen f. eks 
indledende runde og DE ikke bliver oversat. Alle anførte sprog er pt. ikke 

Kapitel 5: Ajourføring af datebasen  

Ajourfør databasen ved at bruge   og  

Online forbindelse (Turnering, deltagere , hold, ranglister og seedning) 

Øverst til højre fremkommer et gult felt, som viser hvor mange poster der er indlæst i 
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hjælp. 

 

I Minimanualen finder du de vigtigste trin til at starte en turnering. Dette bliver 

Programtekster og prints findes på flere sprog, for at indstille disse skal du vælge 

Vær opmærksom på at betegnelserne i afviklingen af turneringen f. eks 
indledende runde og DE ikke bliver oversat. Alle anførte sprog er pt. ikke 

 vha. en   

 

Øverst til højre fremkommer et gult felt, som viser hvor mange poster der er indlæst i 



Før hver turnering skal alle 4 p
status. ( rangliste, tilmeldinger m.m.)

Datoen efter hver kategori viser hvornår den sidste opdatering er foretaget.

 

Kapitel 6: Aktiver konkurrencen

Tryk på  

Turneringerne er inddelt i de aktuelle klasser, tidligere og fremtidige klasser. 

En turnering aktiveres med   

 

Før hver turnering skal alle 4 punkter ajourføres i databasen, for at få den aktuelle 
( rangliste, tilmeldinger m.m.) 

Datoen efter hver kategori viser hvornår den sidste opdatering er foretaget.

Kapitel 6: Aktiver konkurrencen 

   og   for at starte en turnering.

neringerne er inddelt i de aktuelle klasser, tidligere og fremtidige klasser. 

En turnering aktiveres med    og deaktiveres med  .  
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unkter ajourføres i databasen, for at få den aktuelle 

 

Datoen efter hver kategori viser hvornår den sidste opdatering er foretaget. 

for at starte en turnering. 

neringerne er inddelt i de aktuelle klasser, tidligere og fremtidige klasser.  
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Turneringer der er vist med   indeholder igangværende kampe, og er endnu ikke 

afsluttet .  Turneringer der er vist med   er afsluttet. 

Tip: Turneringen kan altid nulstilles med   

 

Når en turnering er aktiveret kan man se følgende knapper:  

 

Med Plusset kan man sammelægge forskellige klasser (Se mere i kapitel 13: 
Sammelægning af klasser) 

Ved hjælp af dette symbol   kan man uploade forskellige logoer: 

� Turneringslogo i PDF: 400 x 250 Pixel 

� Turneringslogo for In-Venue-Display / Live: 200 x 100 Pixel 

� Sponsorlogo i PDF / Live: 200 x 1600 Pixel 

Der kan benyttes PNG, GIF eller JPG. 

Tip: Logoerne bliver også overført til  www.fencingworldwide.com . 

Med denne knap   kan du indsætte en stævnetitel  på flere sprog, og oprette 
DIRECTOIRIE TECHNIQUE for hele stævnet (bliver automatisk overført til alle klasser)  

Med denne knap   kan du tilføje opkaldstider, sidst opkald, og start tider, som 
bliver vist i Dashboard. Her kan man også tilføje startgebyr, udskrive en kvittering som 
vælges under print. Her kan man også lave DIRECTOIRIE TECHNIQUE til hver klasse. 

 her skal man skrive TurneringsFormat, antal træffere, hvor lang tid varer en kamp, 
antal holddeltagere m.m.  

På Dashboard kan man nu aktivere turneringen. 
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Kapitel 7:  Indlæs deltagere 

Her har du 3 valgmuligheder: 

� Variant 1 – automatisk indlæsning fra Online tilmeldingssystemet 

Med   kan du indlæse   

 alle ikke FIE og 
EFC turneringer automatisk fra Online tilmeldingssystem. 

� Variant 2 – XMLindlæsning 

Med knappen  kan man indlæse  FIE, EFC og også Online filer. 

� Variant 3 – manuel indlæsning af fægtere. 
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Med denne knap  kan man slette og tilføje fægtere.  

 

 

Så snart du har indtastet en deltager, kan det ses i Dashboard.(under starttidspunktet). 

 

 

Kapitel 8: Bekræft deltagere 

Du har 3 muligheder for at markere at en fægter er startklar: 

� Med Scanner 

(Tyske fægtere kan markeres ved at bruge deres fægtepas og indscanne 
stregkoden.) 

� I deltagerlisten 

Ved at bruge denne knap   bekræfter man tilstedeværelsen. 
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� Med fægtepas indscanning 

Med    kan en fægter bekræftes med scanner eller ved at 

trykke på    

 

Kapitel 9: Slet deltager 

I deltagerlisten eller i fægtepas indscanning kan man slette en fægter med   . 

Skulle en fægter allerede være sat som tilstedeværende, skal man først sætte ham som 
ikke tilstede. 

Flere funktioner i deltagerlisten. 

� Alle Fægtere kan med  sættes som 
tilstedeværende. 

� Alle ikke tilstedeværende fægtere kan slettes fra deltagerlisten med denne knap 

 

�  

� Med denne knap   kan man printe alle ikke 
tilstedeværende fægtere. 

�  

� Med knappen   kan man tilføje billeder af fægteren 
fra Online meldesystemet . Om der er et billede tilgængeligt kan man se på 

farven af knappen    (rød=ingen billede, grøn= billede tilgængeligt) 

Tip: Dette er kun nødvendigt hvis man benytter Live transmission 

� Man kan bearbejde deltagerdata med knappen :  

� Seedningen kan indlæses manuelt for alle fægtere med knappen  . 
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Tip: Hvis seedningen skal indlæses automatisk, skal man bruge knappen  

 OBS alle manuelt indlæste seedninger 
slettes. 

� Den endelige placering kan bearbejdes med denne knap   

� I deltagerlisten og i  fægtepas inscanning kan man med denne knap   

markere om en fægter har betalt startpenge. Med denne knap   kan man 
udskrive en kvittering. 

 

Kapitel 10: Format – Seedning 

I Format har man mulighed for at vælge forskellige ranglister. I fremtiden vil disse blive 
indlæst automatisk når man henter konkurrencen på  Ophardt Online System. 

 

Med knappen  kan man tilføje flere ranglister, 
f. eks FIE, EFC, danske, eller andre ranglister som allerede findes i Ophardt.  

Du kan selv vælge prioriteten på ranglisten. 

 

Tallet [15] viser hvilket år ranglisten stammer fra. 

 
Tip til FIE og EFC Turneringer:  

� For alle FIE Turneringer gælder det at man ikke kan lave ændringer i 
opsætningen af konkurrencen, dette er et krav fra FIE. Ranglisten sættes altid til  
1. I den aktuelle FIE Ranglisten, derfor skal man altid indlæse den originale FIE 
xml fil. 



� For alle EFC Turner
tilgodeser EFC Ranglisten. 
EFC Rangliste. 
 

Tip: Hvis du ændrer eller tilpasser i seedningen  i deltageradministrationen skal 

ranglisteplaceringen indlæs

Kapitel 11: Format – Stævne afviklings forudsætninger

Tjek altid systemet for forudsætninger, træffere og tid. 

Du kan med denne knap  

Med denne knap   kan du opstille 
startpenge beløbet, og opsætte udskriften på kvitteringen.

 

Kapitel 12: Format – Turnerings

Du har 2 muligheder for at sætte 

� Med knappen  

I næste punkt skal du vælge hvilken 

Her skal du vælge de videre 
runder, hvor mange der går videre fra indledende runde, DE (direkte 
elimination), 

Når du har indlæst resultaterne fra første runde går du automatisk videre til 
næste runde eller DE. 

For alle EFC Turneringer gælder, at man seeder efter Nation men samtidigt 
tilgodeser EFC Ranglisten. Ranglisteværdien begynder med 2. På den aktuelle 

Hvis du ændrer eller tilpasser i seedningen  i deltageradministrationen skal 

ranglisteplaceringen indlæses igen:  

Stævne afviklings forudsætninger 

Tjek altid systemet for forudsætninger, træffere og tid.  

 tjekke og bearbejde data. 

kan du opstille DIRECTOIRIE TECHNIQUE, og indtaste 
beløbet, og opsætte udskriften på kvitteringen. 

TurneringsFormat 

Du har 2 muligheder for at sætte Format for turneringen: 

 

I næste punkt skal du vælge hvilken Format du vil anvende. 

Her skal du vælge de videre forudsætninger som, udelukkede, antal indledende 
runder, hvor mange der går videre fra indledende runde, DE (direkte 

Når du har indlæst resultaterne fra første runde går du automatisk videre til 
næste runde eller DE.  
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inger gælder, at man seeder efter Nation men samtidigt 
Ranglisteværdien begynder med 2. På den aktuelle 

Hvis du ændrer eller tilpasser i seedningen  i deltageradministrationen skal 

 

 

, og indtaste 

 

forudsætninger som, udelukkede, antal indledende 
runder, hvor mange der går videre fra indledende runde, DE (direkte 

Når du har indlæst resultaterne fra første runde går du automatisk videre til 



SIDE 18 

� Eller med knappen   

 

Her kan du opstille indledende runder, DE og finalerunden.  

Når finalerunden i hver klasse er valgt, er konkurrencen efter dette gennemløb 
færdig. 

Tip:  Format for EFC og  FIE Turneringer kan kun indstilles i Format Assistenten.     

Tip: Ved indstilling af  turnerings Format, er der forklaringsbeskrivelser til højre på 
siden. 

Tip:  Marathon Format er endnu ikke tilgængelig. 

 

Kapitel 13: Sammenlægning og deling af klasser 

Som udgangspunkt, kan men kun dele klasser, som før puljestart har været lagt 
sammen.  

Holdturneringer kan ikke lægges sammen. 

Gå nu til Indstillinger  „Wettbewerbe verwalten“. Tryk på   for de klasser du 
ønsker at lægge sammen. 

 



Vælg her disciplin, alderklasse, køn, og kate
underafdeling. 

Tip: Vær opmærksom på at vælge de rigtige definitioner, specielt hvis der 
sammenlægges flere klasser i turneringen. F. eks. Kårde U14+U13,  hvis der allerede 
findes klasser der hedder U14 og U13.

Som afslutning skal du vælge hvilket

Indlæs nu data. 

I oversigten kan du nu se den nye sammenlagte klasse:

Gå tilbage til Dashboard, h

  

Bekræft nu deltagerne i  kildeklassen , når du er færdig med det kan du med denne 

knap   sammenlægge deltagere fra alle klasser.

Tip: Seedningslisten skal også indlæses i klideklassen.

Deltageren fremkommer nu som bekræftede i den nye klasse, og der kan forekomme 
flere seedninger. 

Nu kan du lave en Format for klassen, og vælge hvor du ønske
dette tidspunkt skal alle fægtere i den sammenlagte klasse deles igen. 

Vælg her disciplin, alderklasse, køn, og kategori. Det er muligt at oprette en 

m på at vælge de rigtige definitioner, specielt hvis der 
sammenlægges flere klasser i turneringen. F. eks. Kårde U14+U13,  hvis der allerede 
findes klasser der hedder U14 og U13. 

vælge hvilket katalog/folder, du ønsker at placere kla

I oversigten kan du nu se den nye sammenlagte klasse: 

Gå tilbage til Dashboard, her kan du nu finde den nye klasse. 

Bekræft nu deltagerne i  kildeklassen , når du er færdig med det kan du med denne 

sammenlægge deltagere fra alle klasser. 

Seedningslisten skal også indlæses i klideklassen. 

Deltageren fremkommer nu som bekræftede i den nye klasse, og der kan forekomme 

for klassen, og vælge hvor du ønsker at skille klassen. På 
dette tidspunkt skal alle fægtere i den sammenlagte klasse deles igen.  
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i. Det er muligt at oprette en 

m på at vælge de rigtige definitioner, specielt hvis der 
sammenlægges flere klasser i turneringen. F. eks. Kårde U14+U13,  hvis der allerede 

placere klassen i.  

 

Bekræft nu deltagerne i  kildeklassen , når du er færdig med det kan du med denne 

Deltageren fremkommer nu som bekræftede i den nye klasse, og der kan forekomme 

 

r at skille klassen. På 



SIDE 20 

F. eks: du kan lægge indledende puljer sammen, og skille dem igen til DE, eller du kan 
lade alle fægte sammen til finalen, og på det tidspunkt dele klasserne. 

Så snart de sammenlagte klasser er afsluttet, 

 

Kan du med denne knap  igen skille fægterne og resultater i deres 
oprindelige klasser.. 

 

Kapitel 14: Disponering af dommere 

Dommere kan tildeles på forskellige måder: 

� Automatisk med indlæsning af deltagere fra Onlinetilmeldingen eller med XML. 

 

� Manuelt med knappen   
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I dommerlisten, kan du se de automatisk indlæste dommere. Du kan også tilføje 
yderligere dommere. Søg altid på dommerens efternavn. 

Er den søgte dommer ikke tilgængelig, beder vi om at benytte en forhåndenværende 
fægter som dommer, dette gøres med knappen. 

  

Er den ønskede dommer heller ikke her tilgængelig, kan du med knappen  

 oprette en ny dommer. 

Tips: Ved oprettelse af dommere er det meget vigtigt at alle oplysninger om dommeren, 
er rigtige og fuldstændige, så de indlæses rigtigt i de efterfølgende turneringer. 

Vigtigt: Søg altid efter dommere ved hjælp af de følgende 3 trin:  

1. Efter navn under de allerede oprettede fægtere. 

2. Gør en fægter til dommer. 

3. Opret en ny dommer. 

Kun på denne måde kan vi forhindre at dommere oprettes flere gangen i systemet.  
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Dommere kan du ligesom fægtere med knapperne  og   sætte som 

tilstedeværende eller fraværende, eller med knappen   slettes. 

 

 

Med disse knapper kan du sætte alle dommere som tilstedeværende, fraværende, eller 
slette.  

Med disse knapper „De“(kårde), „Fl“(fleuret) og „Sä“(sabel) kan du tilordne dommere til 
de forskellige aktiverede klasser. Du kan med knappen „alle Zuordnungen löschen“ 
slette alle indstillinger for dommerne igen. 

  

Med knappen   kan du tildele dommere til de forskellige klasser. 

 

Her kan du spærre for dommere, som ikke skal benyttes efter kriterierne: Nation, 
forbund og klub. 
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Tips: Dommeren bliver ikke automatisk tildelt efter de forudindstillede kriterier, men 
kan altid manuelt tildeles. 

Dommere kan med knappen  sættes på Pause, de bliver derved ikke længere 

tildelt kampe, og bliver i Dommer/Banetildelingen  vist 

som værende på pause. Pausen kan med knappen   stoppes. 

 

Kapitel 15: Dommer/Banetildeling 

Med knappen   kan men for hver runde eller DE kamp, tildele en 
dommer på den ønskede piste. 
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Du kan i dommer/banetildelingen aktivere eller deaktivere konkurrencer, som har til 
følge at, de tildelte dommere ikke længer vises.  

 

Du kan også angive hvor mange kampe de enkelte dommere skal have. 

 

Dette har til formål at der vises om en dommer er blevet udnyttet fuldt ud, dette vises 
med en rød prik, eller har ledige kampe, vises med gul prik, dommere der vises med 
grøn prik ingen aktuelle kampe.  

Billed mangler. 

Neden for vises om banerne er udnyttet eller om der er fri kapacitet, her anvendes den 
samme logik som ved dommerne.  

Billed mangler. 

 

Kampe kan sorteres efter starttidspunkt eller kampnummer. 

 

Tip: Ved sortering efter starttidspunkt, kan du fremover ikke glemme kampe, hvis alle 
konkurrencer er aktiveret. 

Dommere kan tildeles kampe, ved at vælge dommeren og trykke på    

Med denne knap   kan du lade systemet selv udtrække en dommer til den valgte 
kamp. 
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Med Mouseover  kan du altid se, hvilken dommer der er valgt til den enkelt kamp.  

Med et klik på  kan du altid slette den tildelte dommer. 

For at kunne tildele en piste til en kamp, skal du vælge en kamp/ne.  Dette kan gøre ved 
at trykke i kassen med piste numre, eller ved at trykke på fægterens navn. Herefter 
vælges så den piste du ønsker. 

 

For at kunne anvise og arbejde med pisten, vælger du knappen „anzeigen“ 

 og trykker herefter på den piste du ønsker.  
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Nu kan du slette eller tildele en dommer, som beskrevet ovenfor, eller slette en kamp,   
eller udskrive et nyt puljeskema. 

Du har også mulighed for i Bane/dommertildeling, at søge efter en fægter. Dette gøre 

med knappen   Skriv navnet på fægteren, og der vises 
her hvilken piste fægteren skal kæmpe på. 

Tips: Så snart der er lavet et Tableau frigives banen og dommeren igen. (se Kapitel 16: 
indlæsning af resultater) 

 

Kapitel 16: Indlæsning af resultater 

For indlæsning af resultater har du 2 muligheder: 

� Scanner 

På hvert puljeskema findes der en stregkode i øverste højre hjørne. 

 

Denne kan indlæses med scannerfunktion som findes i den øverste del af 
programmet. 
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Brug knappen   for at indlæse stregkoden. 

 

Nu kommer du automatiks til det rigtige puljeskema. 

� Manuel indtastning 

Vælg i Dashboard knappen    

 

Her vælger du knappen   for at komme til det rigtige 
puljeskema. 

� Livemelder  
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� Her kan du med scanner eller manuel indtastning, tjekke om  resultatet på 
puljeksemaet og computeren er det samme, og derefter bekræfte det. 

Indlæsning af puljer sker meget let, ved at indtaste resultatet i computeren. 

 

Skulle en fægter på grund af skade (ABD), ikke tilstede (DNS) eller udelukkelse (EXCL) 
Stryges fra turneringen, sker det her. 

Endvidere er det muligt at beskrive en skade  ( ) for den aktuelle fægter  her.  

Med knappen   har du mulighed for at beskrive skaden, så den 
udskrives med de fremtidige puljeskemaer.  

 

 



Når resultatet er indført, sker der en kontrol for at undgå fejlindtastninger, disse 
markeres med rødt. 

I eksemplet står de lige, her skal man skrive „P“ for sejr, til den der vandt på fordel.

I andet tilfælde er der indskrevet en sejr med 6 poi
men i opsætningen har forudsat at en kamp max. går til 5 i indledende runde.

Efter at man har korrigeret resultatet, skal det atter indlæses med knappen 

 

Tips: Først når alle runder er markeret med „geprüft“ kan 

 

Kapitel 17: Netværks indstillinger

Netværks indstillinger:

Åbn netværkscenter    

 

Højre klik, og tryk på indstillinger, 

Når resultatet er indført, sker der en kontrol for at undgå fejlindtastninger, disse 

I eksemplet står de lige, her skal man skrive „P“ for sejr, til den der vandt på fordel.

I andet tilfælde er der indskrevet en sejr med 6 point, dette kan ikke lade sig gøre, da 
men i opsætningen har forudsat at en kamp max. går til 5 i indledende runde.

Efter at man har korrigeret resultatet, skal det atter indlæses med knappen 

  

Først når alle runder er markeret med „geprüft“ kan næste runde startes.

: Netværks indstillinger 

Netværks indstillinger: 

 

Højre klik, og tryk på indstillinger,  
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Når resultatet er indført, sker der en kontrol for at undgå fejlindtastninger, disse 

I eksemplet står de lige, her skal man skrive „P“ for sejr, til den der vandt på fordel. 

nt, dette kan ikke lade sig gøre, da 
men i opsætningen har forudsat at en kamp max. går til 5 i indledende runde. 

Efter at man har korrigeret resultatet, skal det atter indlæses med knappen  

 

næste runde startes. 



 
Vælg TCP/IP 4 

 

 
Her skriver du nu den ønskede  IP Adresse, Subnet 
 
 
 
 

 

 

Her skriver du nu den ønskede  IP Adresse, Subnet og DNS  
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De ledige steder skriver du IP-Adressen for din egen computer, f. eks  172.20.0.21  

Servercomputer TCP/IP 4 

172.20.0.1 

Computer til indtastning af resultater 

172.20.0.21  til   172. 20.0.35 

Subnet altid 

255.255.0.0 

DNS TCP/IP 4 

172.20.0.1 

Til sidst tryk OK og luk herefter alle vinduer. 

På computer der skal bruges til afvikling, taster man i deres browser IP adressen på 
serveren, og så logger men ind i programmet. 

 

 


