Vejledning til opsætning af PC’er
Vedvarende internet

Oksbøl den 18. september 2021

__________________________________________________________________________
Der er stor forskel på hvilken computerløsning der er valgt af klubberne. Det gør at oplevelserne med programmet godt kan være forskellige alt efter hvilket styresystem eller internetbrowser der er valgt til sin pc’er.
Hvert minut sender VBU’s server, hvis klubben har åbnet VBU’s hjemmeside, et signal til server om at gemme skemaet, og hvis ikke den for forbindelse kan den ej gemme noget, og så
længe tilstand er, bliver der ikke indsendes noget. Har man trykket på >indsend, mens
pc’eren har været afbrudt med forbindelsen til internettet, registreres INDSEND med det der
var registreret før internettet, blev afbrudt.
Vi vil her kort gennemgå nogle af forudsætninger som hver enkelte skal være opmærksom på
når den nye hjemmeside skal bruges. Husk billede eller tekst virker lidt småt, så er hjælpen
lige ved hånden. Hold CTRL knappen nede samtidig du kører med rullen (hjulet) på musen.
Ruller du den ene vej forstørres (zoomer) billedet og modsat hvis der køres modsat vej
Strømstyring og dvale
Alle pc’er har mulighed for at gå i dvale for at spare strøm eller nedsætte slitagen på skærm
og harddisk. Uheldigvis har denne funktion også muligheden for at brugeren mister nogle
data eller mister forbindelsen til internettet når dvalefunktionen træder i funktion.
Især ved brug af kampskemaet vil denne funktion bevirke, at man mister forbindelsen til internettet, og internetforbindelsen skal måske genoprettes og kampskemaet skal hentes frem
igen, men heldigvis bibeholdes de data man allerede har indtastet.
For at modvirke denne situation gøres følgende (her er der ikke forskel på bærbar og stationære pc’er)

Opsætning til vedvarende internetforbindelse.
Det første vi gør, er at standse funktioner som kan have indflydelse på internettet, og disse er
dvale og slumrefunktionen – dem afbryder vi.
-

gå til Start og vælge Indstillinger > System > Strømstyring

En ny side kommer frem og her klikker vi på pilen for at vælge ALDRIG

Det samme gør vi ved Slumre. Nu kikker vi til højre og vælger Flere indstillinger for strømstyring

Og kontrollerer er det øverste valg er taget (Balancerer automatisk)

Nu går til venstre og klikker på Vælg hvornår skærmen skal slukkes

Billedet skule gerne således ud

Det er helt fint hvis der står Aldrig begge steder. Klik nu på pilen i øverste venstre hjørne og
gå en side tilbage (Den vi var på lige før)

Vi skal nu klikke på >Angiv hvornår computeren skal slukke – og dette billede kommer frem

Igen skulle der gerne stå Aldrig begge steder. Ændre det hvis der ikke gør det. HUSK at
gemme ændringerne hvis du foretager nogle. Herefter er vi færdige, og internettet skulle ikke
længere blive påvirket af dette.
Løsning B
Det gøres ved at hente kampskemaet som vi plejer at gøre normalt

Indtast nu spillernes navne og tryk nu på > Gem Skema

Gå nu af programmet ved at klikke oppe i øverste højre hjørne

Og du er tilbage på skrivebordet. Når alle har færdigspillet deres kampe, åbnes skema igen,
på samme måde som da vi hentede det første gang.
Kampresultaterne indtastes for alle, skemaet gemmes, og udprintets. Modstanderholdet
modtager nu en kopi, for at kontrollere at der er tastet rigtig ind, og der er giver i alt 8 point
sammenlagt.
Skemaet indsendes til VBU ved at trykke på < Indsend skema , og knappen forsvinder
OBS…….

Lad nu være med at trykke på denne knap før I er klar til at indsende skemaet.
Skulle det ske, så skal klubben kontakte VBU der kan låse skemaet op igen, så holdlederen
igen kan få indtastet de manglende data.

Skulle der opstå mærkelige hændelser, fejl eller oplevelser, så tag et billede af hvad der er
sket, og send det til VBU, så vi kan undersøge det - i stedet for bare at sige - ”det er programmet eller computerens skyld”. Det er selvfølgelig også det nemmeste hvis man ikke selv
laver fejl, eller gør det rigtigt.

