Installation
–
–

Hämta programvaran från Internet.
– Information var den finns får ni efter er beställning.
Installera programmet.
– Ange språk för installationen. Svenska kan ni ange efter intallation.
– Ange nyckel. Får ni efter beställning.
– Välj: ”Use you existing MYLAPS support account”
– Usernamn: svensk.cykel
– Lösen: Får ni efter beställning.

Programmet är uppbyggt med 2 st program:
– Orbit Cycle
– Detta program arbetar ni alltid med. Innan tävling, under tävling samt efter tävling.
– Databasen ligger alltid på denna dator.
– Orbit Cycle Remote.
– Har ni ett nätverk så kan ni använda detta program till Speaker och sekretariat.
– Max 4 uppkopplingar

ORBIT CYCLE Ver 1.0.1
Detta är en snabbguide som skall visa hur man snabbt kan komma igång med Orbit Cycle.
Vill ni ha mer info finns det en Hjälp meny i Orbit Cycle ni kan använda.
Programmet startar en server på er maskin som pratar med databasen.
Kör ni Remote programmet så handerar denna server detta program.
–
–

Första gången ni startar programmet kommer det upp olika frågor angående bana mm som nu
måste svara på.
Andra gången kommer ni in dirket i programmet och den senaste tävlingen.

–
–
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Skapa en ny tävling
Skapa uppgifterna till en ny tävling.
– ”Tilläggsinformation” kommer ut på listor.
Välj en ny typ av bana eller välj en redan befintlig bana.
Ange namn på banan samt distans på varvet/banan.
Nästa sida.
– ”Start/Finish” en rundbana där mål passeras en eller fler gånger.
– ”Gunshot to Finish” Där du bara passerar mål en gång, typ
tempo.Ange namn på banan samt längd på varvet/banan.
Spara inställningarna.
Redigera tävlingsdetaljer
Samma bilder som ”Skapa ny tävling” fast du kan bara ändra första
sidan.
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Edit course setup
Här ändrar du resten av de befintliga banorna.

–

Registrera en ny dekoder
Här kopplas dekoden ihop med programmet.
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Skapa en ny grupp
Oftast behöver det bara var en grupp per dag.
Skapa en ny omgång
Omgång kan vara samma som startomgång och innefatta flera klasser.
– Det skall vara ett klart tidsmellanrum mellan slutet på en omgång
samt till början av nästa omgång. Detta beror på att man kan bara
starta en omgång i taget i Orbit Cycle. Kan då betyda att man har
hela dagen som en omgång.
Tävlande uppgifter
Orbit är uppbygd så att man har en databas med alla cyklister. Därifrån
kan man kopera ner cyklisterna till sina klasser eller kategorier som det
heter här.
Visa databas för tävlande
Den stora databasen visas här i ett nytt fönster. Man har här möjlighet att
impotera in dessa uppgifter. Hit kan ni importera licensdatabasen så att ni
har alla uppgifter ni behöver för er tävling.
OBS!! För att få in cyklisterna i den stora databasen MÅSTE ni använda
den importen som finns i det nya fönstret.

Importera tävlande
Om ni använder denna import uppdateras startlistan på denna bild.
De deltagarna som finns i textfilen kommer att hamna på vald grupp.
– Det går att flytta till rätt grupp om de kommer in i fel.

–

Välj ett Heat
Börja med att välja vilket heat som skall tävla. Kan bara ha ett heat igång
samtidigt.
Tidtagnings uppgifter
– Det går att lägga upp omgångar här också.
– Klara resultat.
– Använd denna om ni vill rensa vald grupp.

Att starta en tävling
– Välj startgrupp eller categori som skall starta
– Kan välja många categorier
Tryck på Start då ni vill att gruppens chip skall
läsas in. OBS! Inga chip kommer att uppdatera
resultatlistan nu. Men det är bra att se om chipen
fungerar och att batteristatusen är bra.
När startskotter går, tryck på denna knapp eller
tryck på F5. Det går bra att ändra detta startskott
genom att dubbelklicka på raden ”Category start”.
Efter denna knapp trycks in kommer alla cyklister
att gå imål. (F8). Går att ändra tiden.
När gruppen är klar, tryck på denna knapp. Efter
detta kan nästa grupp starta.
Dubbelklickarna man på raderna kan man ändra
cyklistens uppgifter.
– Högerklick får fram en meny.
– F10 och man kan lägga in manuel tid på cyklist.
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Här kan man bl.a lägga in justeringar av varv,
sluttider, bestraffningar, avdrag, DNS, DNF och
DQ.

–
–
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Resultat uppgifter
Fördela poäng.
– Används för poängräkning för cup sammanräkning.
Meddelande.
– Skrivs ut efter hela resultatlista.
Bestraffningar/Rättningar.
– Lägga till eller justera.
Kopiera de tävlande.
– Kopieras till ny omgång. Tex.vid heatkörning MTB

–

Sammanlagda resultat uppgifter
Används för att lägga ihop poängresultat
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Publicerings uppgifter
Exporter och utskrifter

–
–
–

–

Mästerskapsuppgifter
Poängberäkning för flera tävlingar. Ex Västgötacupen.
Skapa ett nytt mästerskap
– För att lägga upp ett mästerskap eller cup.
Tävlingsresultatuppgifter
– Lägga till tävlingsresultat
– Uppdatera mästerskapet med en ny tävling.
– Uppdatera från resultat
– Ladda resultat från fil (XML)
– Manuell inmatning.
Publicerings uppgifter
– Exporter / Utskrifter

