VBBL biljart programma “SCOREBORD”
INSTALLATIE (een nieuwe steeds aanvragen ! je moet een erkenning krijgen)
(een bestaande installatie kan je zomaar vernieuwen)
Op de website van de VBBL onder de rubriek “Afhalen” vind je :
- De uitlegnota in PDF
- Het programma : “matchblad_origineel.xls” in EXCEL

Vervang de bestaande “matchblad_origineel.xls” (=oude versie)
- met deze afgehaalde “matchblad_origineel.xls” (=nieuwe versie 2.00_alfa)
Deze staat bij jou : C:\.......\.......\Matchblad\ matchblad_origineel.xl
Dit doe je door te klikken op “EXCEL : programma” en daarna kies je
“opslaan als” en geef je het pad op waar bij jou het programma staat.
- Kies daarna “openen”…
- Je begint in bovenstaande scherm met je identificatie in te voeren in
het gele vak A8 ( TL = TIJL, VV = Vrij vermaak, AB1 = Adelberg pc1, …..)
en druk op enter
- Dan klik je op “start : (altijd uitvoeren bij begin)” … en bevestig met
“J” enter
- Klik op het blauwe vak F12
- Daarna kies je “Bestand Sluiten” en bevestig met “opslaan”
Open programma “OUTLOOK” (dit om later email te kunnen versturen)
Minimaliseer het programma (klik op het – teken rechter bovenhoek)
Als je GEEN outlook hebt op je pc, dan is er nog een andere manier om email te
versturen.

START
Open programma “matchblad_origineel.xls”
(meestal door te drukken op de link die op het bureaublad staat)

Doorheen heel het programma is het de bedoeling dat je in de geel gekleurde
vakken iets intikt.
De grijze knoppen zijn sturingsknoppen.

1. Tik de kalendernummer in die overeenkomt met de speeldag die je nu
gaat spelen (nummer staat achteraan op elke kalender)
2. Je kan ook kiezen voor “Internet (Int)” of “Lokaal (Lok)”
Kies voor “Int”
3. Druk nu op de knop “START (altijd uitvoeren bij begin)”
Er wordt verbinding gemaakt met het internet, en het
“parameter_sturing.xls” bestand wordt afgehaald en op jou pc gezet.
Dit bestand bevat ook de meest recente ledenlijst (VBBL & KNLBB)
Druk op OK en daarna geef je “J” in …
De PC begint te werken (overloopt alle bladen) en komt in het “INVOER”
scherm te staan.

Voorbereiding :
Aard van de wedstrijd:
Dit veld kan al ingevuld staan (via kalendernummer)…
Anders : Open valluik en juiste aanklikken
Discipline:
1 – 2 of 3 invullen
Achtervolging:
Ja (j) of nee (n) invullen
Ploegen:
Thuis: afkortingen van de club /en ploegnr. invoeren (vb. TL)
Speler 1: lidnummer- en matchnummer invullen
Speler 2: lidnummer- en matchnummer invullen
Speler 3: lidnummer- en matchnummer invullen
Tegen: afkorting van de tegenstander / en ploegnr. invoeren (vb. EM2)
Speler 1: lidnummer- en matchnummer invullen
Speler 2: lidnummer- en matchnummer invullen
Speler 3: lidnummer- en matchnummer invullen
Opmerking : de “te spelen punten” kunnen worden overschreven !
Onderaan wedstrijd 1ste 2de 3de of 4de speler ingeven

wie begint met gele bal

aanduiden bij thuisploeg ( j of n)

Als alles correct en volledig is ingevuld
zal onderaan de aanduiding onvolledig ingevuld blijven staan

Na de toss NIET VERGETEN (en later ook altijd invullen voor 2e en 3e speler) :
wie gaat op
aanduiden bij thuisploeg ( j of n)
nu verandert de aanduiding in klaar om te spelen
Druk nu op knop “=> Scorebord”

Scorebord
De speler die opgaat zal nu links geplaatst zijn.
De speler die met geel speelt heeft een gele bol de andere een witte bol

Tussen de 2 namen staat een telraam
Dit is bedoeld om de scheidsrechter te ondersteunen in het tellen.
De schrijver noteert dus elk punt dat volgens de scheidsrechter is goedgekeurd.
Mogelijkheid 1
Druk op het pijltje naar boven ------ optellen
Druk op het pijltje naar beneden -----aftellen
Druk op de blauwe knop “VVV” en de punten gaan rechtstreeks naar de juiste
speler (=gele aanduiding van speler die aan de beurt is)
Punten tellen automatisch op
Mogelijkheid 2
Plaats het aantal gespeelde punten bij de juiste speler en druk enter
De punten tellen automatisch bij
Opgelet: nu moet je het puntenvak van de andere speler aanklikken om de
punten op de juiste plaats te zetten (kan gemakkelijk met de tab-toets)
Het telraam herneemt altijd met de juiste speler en plaatst de gespeelde
punten op de juiste plaats.
Indien er een fout gemaakt is in de puntentelling kan je deze altijd verbeteren
op het scorebord door de punten te veranderen (overschrijven).
….
maar ook in het matchblad kan je nog verbeteringen aanbrengen.

Bij het gebruik van het telraam zal er een ringtoon gegeven worden bij het
bereiken van:
- de laatste 5 punten (of laatste 3 in drieband)
- bij het einde van het spel
einde van het spel
boven staat een knop “STOP” druk hier op.
Nu kom je op het “matchblad” (hier kan je alles nog eens nazien)

Matchblad :
Om alles goed te bewaren, is het raadzaam om na iedere gespeelde wedstrijd
even naar uitvoer te gaan en op bewaren te drukken… hoe ?
Druk op de knop naar “uitvoer”

Uitvoer:

Druk nu op de knop “Bewaar matchblad”
Daarna druk op de knop naar “=> invoer”

Invoer :
Volgende speler klaar zetten om te spelen !

Na de toss vul je de gegevens verder in en duid aan “wedstrijd 2”
Ga naar scorebord
Einde van het spel zie hierboven
Speler 3
Idem

Matchblad BEWAREN… Hoe ?
Druk op de knop naar “=> uitvoer” (liefst na iedere gespeelde wedstrijd)
Verplicht na de laatste wedstrijd !
Uitvoer :

Hier moet alles ingevuld zijn.
Rechts zie je een vak in het licht groen,
als alles juist is ingevuld zal daar overal een 1 staan.
Is er een fout of iets niet ingevuld zal daar een 0 staan
Druk nu op de blauwe knop “Bewaar matchblad”

Naamgeving bewaarde bestanden :
Bestanden worden opgeslagen onder
C:\......\.......\Matchblad\matchen\ Matchblad_BK_41858_3242_003.xls
Daar staat achteraan een nummer (vb 41858_3242_003 xls)
dit is het nummer van het matchblad
41858 is de code voor de dagdatum
3242 is de kalendernummer van de gespeelde wedstrijden
000 kan vermeerderen tot 999
(vb 41858_3242_003)

dit zijn het aantal bewaarde versies

Door op de knop “Bewaar matchblad” te drukken kan je na ieder spel, het
matchblad bewaren onder een eigen nr
( vb: 41858_3242_001 ,41858_3242_002, 41858_3242_003)
Alles ok !!!! alles staat nu veilig op de pc.

Verzenden :
Je kan het bestand met de hoogste volgnummer nu opsturen naar de VBBLsecretaris via email. HOE ?
Druk op de knop naar “=> email”

Je kan onder bestemmelingen email-adressen toevoegen (max. 20 adressen)

Versturen via OUTLOOK :
Als je wil versturen via outlook, dan moet je outlook opstarten vooraleer met
excel te beginnen !!
Druk op de knop “Verstuur matchblad via OUTLOOK”
Je komt in outlook terecht … alles staat klaar…
Druk op “Verzenden”
Daarna kom je weer in “uitvoer” terecht.

Versturen via SMTP :
Druk op de knop “Verstuur matchblad via SMTP”
Je wacht enkele ogenblikken tot je het bericht ontvangt dat alles goed is gelukt.

Nu mag je gewoon afsluiten door op “X” te klikken (in de rechter bovenhoek)
Je hoeft niet meer te bewaren !

Of…. Ga terug naar “==> Uitvoer”
En vandaar weer naar “==> matchblad” om te printen
Het matchblad afdrukken voor de bezoekers. ( als een printer is geïnstalleerd)
Druk op de rode knop “afdrukken”

DIVERSEN (via invoerscherm) :
knop “promotie” uit te voeren voor de verschillende disciplines.

Kies de gewenste discipline (via het valluik)
Voer in de gele vakjes de uitslagen in….
Daarna kan je weer naar invoer
Druk daarvoor op de knop naar “=> invoer”

knop “==> Groot scherm” .

