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1 Inledning
Denna funktion är en av tre delfunktioner som ingår i tilläggsprodukten CuMap+.
Förutom Rullande skärmar i lokalt nätverk, så kan man ställa in så att man t.ex. har tre Internet-kopplade PC
som enligt valda tidsintervall visar valda grupp– och slutspel på skärmen.
Se separat dokumentation för Rullande skärmar på Web.
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2 Förberedelse och planering av nätverket
2.1

Planering

Innan man går vidare måste man bestämma vilken dator som ska vara huvuddator, d.v.s. där databasen
alltid ska vara placerad. Normalt utgår man från den dator som ska vara sekretariatsdator, d.v.s. den dator
där man registrerar matchresultaten.

2.2

En dator med två skärmar

Om ni har två skärmar kopplade till en och samma dator, så behövs faktiskt inte ett lokalt
nätverk. Då kan ni på en skärm sköta resultatregistreringen, medan det på den andra skärmen
visas rullande resultat.
Observera att det krävs en del ”trixande” för att få detta till att fungera. Först av allt, måste
datorn ha två fysiska skärmutgångar. Sedan måste Windows supportera att du kan ställa in
dual-screen mode. Slutligen kan det behövas en del testande för att få själva Cumap att köra
på en skärm, och rullande resultat på den andra – och med korrekt upplösning.

CuMap ger ingen support för denna lösning utan informationen finns bara med som en
guide till vidare utforskning.

2.3

Välj och testa typ av nätverk

Om PC för rullande resultatskärmar är placerade mindre än 20 meter från sekretariatsdatorn,
så kan man använda en vanlig ethernet-kabel för att koppla in det lokala nätverket. Det kan
fungera med längre kablar, men det får prövas från fall till fall.
Om avstånden mellan datorerna överstiger 20 meter, bör man använda trådlöst nätverk.
Observera dock att det finns en maxgräns på räckvidden för trådlöst nätverk. Om det är fritt
mellan datorerna kan man nå 100-200 meter och t.o.m. mer, men en tjock betongvägg kan
vara tillräckligt för att begränsa åtkomsten. Detta måste prövas från fall till fall.
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2.4

Installera CuMap på PC för Rullande resultatskärmar

Hämta ned installationsprogrammet för Cumap från vår hemsida www.cumap.se och kör en
installation på varje PC för rullande resultatskärmar.
OBS! Starta dock inte CuMap och registrera definitivt inte några nya licensuppgifter.

2.5

Uppsättning av rullande resultatskärmar i nätverket

Anslutning till andra datorer genom CuMap, fungerar med s.k. enhetsbeteckningar t.ex. E:, F:
osv. Du måste således ha delat ut mappen C:\CuMap (C:\Program\CuMap på Windows XP)
med fullständiga rättigheter på sekretariatsdatorn först.
Det är alltså ej tillåtet med att ha en direkt sökväg till en dator, t.ex. \\Sven_PC\CuMap
Vidare, måste den utdelade enheten ges läs- och skriv-behörighet för de andra PC som ska
ansluta sig till denna dator.

Anslutning av nätverksenheter samt återanslutning vid omstart av Windows, är
något som inte CuMap tar ansvar för, utan ligger helt på cuparrangörens
ansvarsområde! Guide för att ansluta nätverksenheter samt delning av enheter och
behörigheter återfinns i dokumentationen för Windows.
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3 Rullande resultatskärmar i lokalt nätverk
Starta nu CuMap – Rullande Resultatskärmar som finns som en ikon på skrivbordet.
Alternativt Start > Program > CuMap > Rullande Resultatskärmar.

3.1

Koppla PC till databas i nätverk

Klicka på knappen Bläddra.

Välj i nätverket var databasen CUMAP4.MDB finns, t.ex. under E:
Markera CUMAP4.MDB och klicka på Välj fil.
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Nu visas vald sökväg i bilden.
Klicka på Öppna.

Om du vill kopiera inställningar från en tidigare designad Rullande resultatskärmar, ska du
välja inställning från Kopiera inställningar från och klicka på Kopiera.

Observera att detta är den enda chansen du får för att kopiera inställningar.
När du sparat inställningar, försvinner detta valalternativ.
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3.2

Design, färger och storlek

När du öppnat databasen, visas återstående inställningar på skärmen, se figur nedan.

3.2.1 Storlek på sponsor-loggor
Om du vill använda dig av sponsor-loggor, ska du kryssmarkera Visa sponsorer på skärmen.
Dessutom ska du ange bredd och höjd i pixels för dessa loggor.
Dessutom kan du välja Placering samt hur bildväxling ska ske.

Klicka på knappen Testa så ofta du vill. Då får du en direkt verifiering av hur utseendet
ser ut. Du avslutar testen genom att klicka på
som visas längst
upp på skärmen.
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3.2.2 Antal fönster samt val av kolumner
Du kan ha upp till 4 fönster aktiva på samma skärm. Du ser hur utseendet blir till höger om
det valda antalet.
Du kan även ta bort kryssmarkering från tre kolumner om du vill spara utrymme på skärmen.

3.2.3 Välj färgschema
Du väljer färgschema från listboxen och bekräftar med klick på Välj.

Genom att klicka i en färgruta, får du upp en färgpalett där du kan skräddarsy de olika
färgerna.
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Storlek på fonterna samt Placering kan väljas.

Slutligen, klicka på Spara.

3.3

Registrera sponsor-loggor

Klicka på fliken ’Sponsorer’.
Klicka på knappen Lägg till.

Nu öppnas registreringsdelen som finns längst ned på skärmen.

Namn på sponsor ska anges.
Knappen Bläddra ska väljas, för att leta upp var loggan finns lagrad.
Ordningsnummer styr körordningen, de lägsta numren visas först.
Visningstid i sekunder kan sättas valfritt per sponsor.

Sponsorloggor kan läggas upp och kombineras med körningsschema på tre olika sätt:
1.

Sponsorlogga visas oberoende av
aktuellt körningsschema

Huvudsponsor = ej ikryssad
Aktiv = ikryssad

2.

Sponsorlogga visas kopplad till
visst körningsschema

Huvudsponsor = ej ikryssad
Aktiv = ej kryssad
Se fliken Körningsschema för mer info

3.

Huvudsponsor ska visas som en
helsida.

Huvudsponsor = ikryssad
Aktiv = ikryssad
Dessutom ska vilotid i minuter anges innan
huvudsponsorn visas xx sekunder.
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Om huvudsponsor ej är ikryssad
Samtliga loggor bör ha samma höjd och bredd. Inställningar för detta görs på fliken 'Databas,
färgschema och layout'
Om du vill ha en logga ENBART kopplad till ett körningsschema (klass), ska kryssmarkeringen
vid 'Aktiv' tas bort. Se vidare fliken Körningsschema för mer info.

Om huvudsponsor är ikryssad
Du har möjlighet att kryssmarkera 'Huvudsponsor'. Då får loggan en egen helsida, enligt det
bildformat som loggan har. Huvudsponsorer kan således ha individuella storlekar.
Loggor med huvudsponsor ikryssad, måste ha 'Aktiv' ikryssad och vilotid i minuter
specificerad.
Klicka på knappen Spara ändringar. Nu återfinns den registrerade sponsorn i listan överst.

3.4

Registrera körningsschema

Klicka på fliken ’Körningsschema’.
Klicka på knappen Lägg till.

Nu öppnas registreringsdelen som finns längst ned på skärmen.

Ordningsnummer styr körordningen, de lägsta numren visas först.
Kopplad till fönster kan vara 1 till 4.
Visningstid i sekunder kan sättas valfritt per körningsschema.
Typ kan vara Klass och grupper, Planer, Arena eller Senaste matcher.
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Körningsschema kopplat till åldersklass
Kombinera ett körningsschema genom att välja åldersklass, ev. gruppspel, slutspel och
kvalificieringsmatcher.
Observera att du kan 'dela upp' en klass på olika körningsscheman, t.ex. Grupp 1 till Grupp 2
på ett körningsschema, Grupp C till D på ett annat osv.

Om körningsschemat ska kopplas till en specifik logga, kan denna väljas från rull-listan.

Körningsschema ska bara visas under vissa tidpunkter
Körningsschemat kan ställas in, så det bara visas under vissa tider.
Enligt exempel nedan har vi valt att endast visa slutspelet med start klockan 13:00.

Klicka på knappen Spara ändringar. Nu återfinns det registrerade körningsschemat i listan
överst.
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Körningsschema kopplat till Planer
Kombinera ett körningsschema genom att välja plan samt eventuell sponsor kopplad till detta
körningsschema.
Eftersom detta körningsschema inte är kopplade till en specifik klass, ska istället begränsning
sker genom att ange antal matcher av senast spelade samt kommande ospelade matcher.

Körningsschema kopplat till Arena
Fungerar på samma sätt som med Plan. Dock ska arena väljas istället för Plan.

Körningsschema kopplat till Senaste matcher
Fungerar på samma sätt som med Plan. Dock finns inga begränsningar förutom antal spelade
och ospelade.

Filtrering av körningsschema
Om du har många körningsschema, kan du filtrera detta genom att välja vilka fönster som ska
visas, samt klicka på knappen Visa filter.
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Starta rullande resultatskärmar

Klicka på knappen KÖR.
Nu visas statistikinformation avseende valda sponsorer och körningsscheman. Klicka på
knappen Fortsätt.
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Nedan visas ett exempel på rullande resultatskärmar:

Observera att du stoppar körningen genom att dubbelklicka på huvudrubriken.
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Exempel med 4 fönster:
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