Brukerveiledning – Resultatregistrering i Tournament Planner
1. Sjekk at innstillingene passer til din turnering. Velg Tournament, Properties og
Score.

Dobbeltklikk på Standard (Default). Velg formatet som passer din turnering.
Programmet er innstilt på best av tre vanlige sett. Dersom din turnering spilles med
dette formatet trenger du ikke å gjøre noe her.
Hvis du bruker et annet format, tilpass ved å velge korrekt alternativ i rullegardinen.

Klikk OK og deretter OK en gang til slik at du kommer tilbake til hovedsiden.
2. Gå inn i tablået på ønsket kamp. Dobbeltklikk og velg Match Properties

Du får da opp Match Information. Fyll inn resultatet.

Dersom det for eksempel er en Walk over eller en Retired, gå inn på Status og fyll
ut dette samt Winner.
Et annet alternativ for å registrere resultatet er å gå inn i Matches i venstre menyen
på hovedsiden og dobbeltklikke på ønsket kamp. Du får også da opp Match
Information og kan fylle ut resultatet på samme måte.
I Order of Play prinsippet kan du også gå inn i hver enkelt rute i diagrammet og
dobbeltklikke. Du får da opp Match Information og kan fylle ut resultatet på samme
måte.

Alternativ resultatregistrering
Du kan også legge inn resultater via din PC eller mobil. For at du skal kunne gjøre dette
må følgende gjøres:
1) Trykk på Internet i hovedmenyen øverst, deretter Publish. Velg fanen Online
Results. Klikk On og tast inn et passord som du velger selv. Klikk Publish.

2) Logg inn på din personlige Tournamentsoftware-profil:
http://ntf.tournamentsoftware.com/Home/ Søk opp turneringen det gjelder.
Gå inn på fanen Kamper. Klikk på Enter Results.

Du får da beskjed om å taste inn passord. Legg inn det passordet du selv valgte
under punkt 1. Du får da opp kampene som spilles den aktuelle dagen. Vær
oppmerksom på at du ikke vil få mulighet til å registrere resultater på andre
dager enn selve kampdagen. Klikk Enter Results og fyll inn resultatene.

Når dette er gjort vil resultatene umiddelbart være synlige på nett.
3) Resultatene du har registrert på PC eller mobil vil ikke vises i selve Tournament
Planner før du laster ned disse. Siste steg er derfor å laste ned resultatene i
selve programmet. Velg Internet og Download Results.

Du får da opp resultatene du har lagt inn. Trykk Process. Tournament Planner er
dermed oppdatert.

