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Indledning
Datavisninger i tabeller kan sorteres ved klik på overskriften f.eks. Nr. eller Navn.
Første klik er fra 0.. ∞ eller a..å og andet klik er fra ∞..0 eller å..a.
Der angives, hvor mange sider data og antallet af f.eks. bilag, der er fundet (til højre).
Der er bladre pile (sidste, første, en frem og en tilbage) og mulighed for at klikke på
f.eks. side.
Desuden mulighed for at vælge hvor mange resultater der skal vises pr. side – 10,
25, 50, 100 og 200.
Datoer kan tastes som 010310, 01032010 eller med brug af skilletegn mellem cifrene
(01-03-2010 eller med f.eks. kolon som skilletegn). Men Hånd@ registrerer og viser
I langt de fleste tilfælde så fungerer tryk på Enter, som om der er trykket på f.eks.
Start søgning eller Gem ændringer.
Et grønt plus

betyder, at man tilføjer og et rødt minus , at man sletter data.

Række
På Beach rækkerne skal følgende felter være rettet for at der kan indtastes
delresultater:
Kamptype = Beach
Stillingsregel = Beach delresultater

Kampe
På kampen skal der som hidtil indtastes resultat i Score felterne, så der er ingen
ændring i forhold til tidligere i disse felter.
Scoren kan være 2-0, 2-1, 1-2 og 0-2.

Delresultaterne indtastes i Beach delresultat felterne som kun er åbne, når rækken er
rettet,
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Hvis indtasteren kommer i problemer med fejlbesked, så slet alt det indtastede inkl.
score og Gem ændringer. Tast derefter delresultaterne og Hånd@ beregner selv
scoren.
Det er muligt, at taste delresultater og trykke på Enter for at gemme.
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HåndboldInfo
På HåndboldInfo bliver stillinger og kampdata vist lidt anderledes for at håndtere
Beach resultaterne.
Stillingen viser Antal kampe, antal vundne og antal tabte kampe. Den samlede score
inkl. shoot-out og antal tabte og vundne halvlege samt selvfølgelig antal point.

Kampprogrammet viser i Resultat hovedscoren pr hold.
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Klikker man på kampnummeret så vises Kamppoint og selresultaterne nederst.

Side 6 af 6

