Resultathantering i SWE Cycling Online
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Räcker det ladda upp resultaten som en PDF-fil?
Svar nej, förbundet behöver resultaten i CSV eller XML-fil som gör det möjligt att räkna ut ranking-, cup och
seriesammanställningar i SWE Cycling Online.
PDF-filen med resultat ger arrangören möjlighet att presentera mer information samt att marknadsföra
föreningen och sponsorer.

Arrangörens resultathantering sker i tre steg.
Steg 1. Exportera Anmälningslista från SWE Cycling Online till din dator.
Steg 2. Hantera resultaten i arenaprogram och överför därefter data till Anmälningslista.
Steg 3. Importera Anmälningslista med resultat till SWE Cycling Online.
Nedan finns utförlig information om varje steg, läs hela instruktionen innan du sätter igång.
Obs vi utgår från att arrangören dessförinnan valt rätt resultatmall i samband med skapandet av tävlingen.
Mall 1: BMX
Mall 2: Landsväg, MTB, Cykelcross, Paracykel, Bancykel
Mall 3: Trial

Obs se till att även OpenOffice är nerladdat på den dator som ska hantera anmälningslistan.
Varför då? Jo, för att vissa tecken, t.ex. å, ä och ö ska presenteras på rätt sätt i SWE Cycling Online. Men pröva
först att ladda upp en resultatfil och se om det ser bra ut, då kan det fungera även utan OpenOffice.
Hämta programmet här, https://www.openoffice.org/sv/.
Välj ”Jag vill ladda ner Apache OpenOffice, se bild nedan.

Välj därefter operativsystem och språk samt full version
Följ instruktionerna under installationen. Filen är drygt 120 MB.

Har du en Mac rekommenderas att använda gratisprogrammet Numbers för motsvarande hantering.

Steg 1. Exportera Anmälningslista från SWE Cycling Online till din dator.
Börja med att logga in i SWE Cycling Online, (administratörsbehörighet krävs) klicka på huvudrubriken
Administration och söka fram aktuell tävling och markera tävlingen. I aktuell vy och längt ut till höger under
rubriken Redigera klickar man på de tre prickarna. Välj ”Anmälningslista” under rubriken Exportera till CSV från
rullgardinsmenyn, se bild nedan.

Anmälningslistan sparas lämpligen ned på datorn som har arenaprogrammet. Så här kan det se ut på din dator,
se bild nedan.
Observera att Anmälningslistan som laddas ner ska tillbaka till SWE Cycling Online som CSV-fil med
teckenuppsättningen Unicode(UTF-8). Nedan förklaras hur detta går till om du inte kan välja detta automatiskt.

Om det inte ser ut som ovan så öppnar och sparar du Anmälningslistan i OpenOffice. I dialogrutan som öppnas
ska ni se till att det i rullistan vid Teckenuppsättning står Unicode (UTF-8) samt att det endast är rutan
”semikolon” som är markerad under Delningsalternativ, se till att övriga rutor är omarkerade, se bild nedan.

Steg 2. Hantera resultaten i arenaprogram och överför därefter data till Anmälningslista
Arrangören väljer såklart själv vilket arenaprogram för resultathanteringen som ska användas, exempelvis
Orbit, EQ timing, emit, SSF Timing eller Cykelresultat. För de flesta arrangörerna fungerar Excel alldeles
utmärkt.
Observera att personer som inte finns med i Anmälningslistan, t.ex. efteranmälda, förs in manuellt i
Anmälningslistan med namn, UCI ID samt personnummer eller Idrotts-Id. Tips! Sortera deltagarna klassvis.
Det är viktigt att cyklisterna är placerade i den ordning som de placerade sig i tävlingen när listan ska överföras
till SWE Cycling Online.
Valet av resultatmall styr vilka uppgifter som ska läggas in i Anmälningslistan. Obligatoriska uppgifter är UCI ID,
placering, startnummer, tid samt poäng om det rör sig om cuptävling. Denna information ligger till grund för
ranking-, cup och seriesammanställningar.

Steg 3. Importera Anmälningslista med resultat till SWE Cycling Online
Välj ”Importera resultat från en CSV-fil” under rubriken Importera resultat, se bild under Steg 1.
Du kan återläsa resultaten i tre format, CSV, XML samt PDF, se bild nedan.
CSV eller XML är ett krav från förbundet. Väljer arrangören att även ladda upp resultaten som PDF-fil ges
möjlighet att t.ex. profilera arrangörsföreningen och eller sponsorer

Slutresultatet
Så här ser slutresultatet ut i SWE Cycling Online. De aktiva kan även se sina egna resultat i sin profil i SWE
Cycling Online.

