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Import af kampe
Hånd@
Importfilen skal indeholde nedenstående kolonne overskrifter.
Der skal være data i alle kolonner bortset fra ID som kommer med i DGI kamp filen men
ikke behøver, at være i andre importer. Rundenummer kan være 1 for alle kampe men
skal være angivet.
D1 betyder Dommer 1
D2 betyder Dommer 2
ED betyder Enedommer
DG betyder Dommergruppering
DK betyder Dommerkvalifikation

Importfil kolonne overskrifter og eksempel på indhold (2- dommere):
ID
1545
Kampnr
99
Spilledato
24.12.2011
Spilletid
12:00
Runde
1
Hjemmehold
Hjemmehold navn
Udehold
Udehold navn
Spillested
1118
Banenr
1
D1-DG
Herrer
D1-DK
D2
D2-DG
Herrer
D2-DK
D2
ED-DG
ED-DK
Spilletid inkl. pause(Importeres ikke)
Køn(Importeres ikke)
Årgang(Importeres ikke)
Importfil kolonne overskrifter og eksempel på indhold (ene dommere):
ID
7895
Kampnr
152368
Spilledato
24.10.2011
Spilletid
18:30
Runde
1
Hjemmehold
Hjemmehold navn
Udehold
Udehold navn
Spillested
1118
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Banenr
1
D1-DG
D1-DK
D2-DG
D2-DK
ED-DG
Herrer
ED-DK
G3
Spilletid inkl. pause(Importeres ikke)
Køn(Importeres ikke)
Årgang(Importeres ikke)

Der skal oprettes en eller flere rækker til at modtage data. I rækken skal Kamptype
være DGI, hvis det er DGI kampe eller Stævne, såfremt det er stævner. Sæt hak i km
beregning og samkørsel, såfremt der skal være mulighed for samkørsel. Der skal
dommerafregningsgebyrskema på i Rækkeøkonomi hvis dommerne skal afregnes.
Det er ikke nødvendigt, at sætte dommerrelationer på række, idet disse angives i
importfilen.
Opret kun en pulje pr. række.
Importfilerne skal have korrekt filtype (.xls eller .xlsx).
.
Filer fra DGI skal åbnes først i Excel, tryk på gem og Excel formaterer den korrekt. Hvis
brugeren glemmer det kommer der en besked om, at gemme filen og prøve igen.
Vi har dog endnu ikke testet en fil sendt fra DGI!!

I Hånd@ importeres kampe via menuen Kamp.Kampimport.

I Kamptype vælges DGI såfremt der skal importeres til en DGI række. Herefter vælges
Forbund og den række som kampene skal importeres til.
Klik på Gennemse og vælg den korrekte fil og klik på Importer kampe knappen.

Side 2 af 3

TBL / 08.10.2011
v.0.1

Der kommer en liste med kampe, der er i filen og angivelse af om importen er gået godt
(grønt flag) eller skidt (rødt flag). Er der fejl så skal de selvfølgelig rettes inden næste
forsøg.

HåndOffice - Dommer
I HåndOffice vil dommeren kunne se forskel på DHF og DGI kampe, idet der er ikoner
ud for kampene og DGI kampnummer står i parentesen under kampnummeret.
Der er ikke mulighed for at lave indberetninger på DGI kampe via HO.
Der kan tastes samkørsel og diæt på alle kampe ved klik på blyanten, såfremt der er
åbnet for muligheden og der vil blive vist kørselsinfo.
Eller dommeren kan benytte menuen Diæter til at angive, at vedkommende skal have
diæt når det er enedommer kampe.

Side 3 af 3

