Doel
Nadat alle ronden zijn gespeeld en ingevuld in PK Special slaat u de ronden op een bepaalde wijze
op zodat de webmaster de uitslagen (bestanden) kan gebruiken voor publicatie op de site
www.knbbzwolle.nl

Stap 1
In onderstaand voorbeeld zijn totaal 6 ronden gespeeld. Door op de juiste cijfer van de ronde te
klikken ziet u de betreffende ronde in beeld. Hieronder ziet u ronde 6.

Klik eenmaal op de wereldbol (met pijl aangegeven). Het volgende scherm verschijnt in
beeld:

U vult hier verder niets in. Klik op ‘Opslaan’ (met pijl aangegeven). Het volgende scherm
verschijnt in beeld:
Kies een map met dubbelklik:
selecteer hier de juiste map
om de ronde op te slaan.
In dit voorbeeld is gekozen
voor ‘Station
F:\knbbzwolle\PKSpecial\band
4eklasse\
het mapje voor de
bestandsnaam is open.
Vul in het kader (met oranje
pijl aangegeven) de
rondenaam in. In dit
voorbeeld ‘ronde6’
Klik op ‘Opslaan’.

Het volgende scherm veschijnt in beeld:

Het opslaan van de ronde is geslaagd. Klik op ‘OK’

Het volgende scherm verschijnt in beeld:

Klik op ‘Cancel’.

U kunt alle stappen herhalen voor alle ronden. Van belang is om in ieder geval de laatste
ronde op te slaan.

Bestanden mailen
De bestanden kunt u vervolgens mailen naar de webmaster van de KNBB Zwolle en Omstreken.
Mailadres: webmaster@knbbzwolle.nl De uitslagen worden gepubliceerd op het site van de KNBB
Zwolle en Omstreken als de Wedstrijdleider PK hiervoor toestemming heeft gegeven.
Om de verwerkingssnelheid hoog te houden is het van belang om de volgende gegevens
in de mail te zetten:
•
•
•
•
•
•
•

voorwedstrijden en/of finalewedstrijden, bijvoorbeeld ‘Districtfinale’
discipline, bijvoorbeeld ‘Bandstoten’
klasse, bijvoorbeeld ‘4e klasse’
data van de gespeelde wedstrijden
naam van de organiserende vereniging
naam van de wedstrijdleider
e-mailadres van de wedstrijdleider

Mocht u onverhoopt nog vragen hebben over deze instructie, dan kunt u contact
opnemen met de webmaster, Pieter Augustijn, (06) 42 61 09 94 of per mail
webmaster@knbbzwolle.nl

Wedstrijdverslag en foto van het podium
Graag ontvangen wij ook een kort verslag inclusief enkele foto’s. Het verslag en één foto publiceren
wij bij de eindresultaten.

