01082016
HANDLEIDING P.K. SPECIAL
UITLEG PROGRAMMA
1. Klik op icoon ‘pk special’.
2. Klik op bovenste knop ‘open laatst gebruikte wedstrijd’.
3. Voor invoer uitslagen:

klik op icoon ‘uitslagen’
Kies desbetreffende wedstrijd
Klik op speler die aan wedstrijd is begonnen
Voer de uitslag in
Klik daarna op ‘check invoer’
Klik op ‘akkoord opslaan’
Klik op ‘ok’

4. Doe het op deze manier bij alle wedstrijden in de te spelen ronde.
5. Als alle wedstrijden zijn gespeeld van de ronde, ga dan in Hoofdmenu naar icoon
‘ronden’ en klik daarna op icoon ‘maak ronde’ (het programma maakt dan zelf een
nieuwe ronde aan).
6. Klik in Hoofdmenu op ‘stand’ en u ziet de huidige stand. Deze kan ook uitgeprint
worden door op icoon ‘printer’ te drukken.
7. Bij 8 deelnemers hoeft er niet van ronden gewisseld te worden.
8. Bij 7 deelnemers kan het voorkomen dat de laatste 2 ronden omgewisseld dienen te
worden omdat PK Special de laatste 3 ronden vastzet. Deze dienen dan naderhand
nog ingevoerd te worden.
9. Als het Persoonlijk Kampioenschap is afgelopen en alle uitslagen van de wedstrijden
zijn ingevoerd, klik dan boven in de balk op ‘overzichten’.
10. Klik dan op ‘alle spelers’ en daarna op ‘printen’. Nu worden van alle spelers de
persoonlijke resultatenlijsten uitgeprint.
11. Klik op icoon ‘stand’ en daarna op ‘printen’. Nu wordt de einduitslag uitgeprint.
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