
Zoals ik in de vorige toelichting (TP080616.doc) zei is dat de leercurve veel te lang duurt .
Nu is het makelijk om alleen maar kommentaar te geven daarom hier een aantal afbeeldingen van hoe ik denk 
dat het duidelijker is voor een gebruiker . In juist die dingen die gemist worden in TP .

Vraag niet of je de kleur of zoiets je aanstaat , het gaat nu even om de mannier van informatie weergeven .

Het eerste gaat om het wijzigen van informatie . Dat gaat om wijzigen van de toernooi definitie tot het wijzigen 
van deelnemers en poule gegevens .

Ook is het op dit moment niet interesant hoe die gemaakt wordt .



Een van de eerste dingen is dat je voor je toernooi wilt kunnen instellen hoe je denkt de poule afbeeldingen
 (Schema) wilt hebben .

Tevens wordt hier bepaald hoe het Ompoulen(Overpoulen) wordt geregeld .
Hoe de weging dient plaats te vinden .
En hoe de poule moeten worden gesplitst als het aantal deelnemers van een poule (Categorie/gewicht) te groot 
is .

Iets wat nog niet over gesproken is . Is hoeveel prijzen worden vergeven .



Een van de mogelijke instellingen is het weergeven van bij hoeveel deelnmers hoeveel prijzen worden 
vergeven . Bij DK/NK ligt dit vast maar voor een partikulier toernooi mag men dit zelf bepalen .

Dit wordt ook gebruikt om bij het afdrukken van de poule's (schema) het aantal te vergeven prijzen wordt 
vermeld . Dit geeft duidelijkheid aan coaches en deelnemers . 

Bij Opstap toernooien wordt meestal bij 4 deelnemers 4 prijzen bij 3 ook 3 prijzen etc .



Je moet eigenlijk ook de poule definitie (categorie/gewicht) nog achteraf kunnen wijzigen .



Gekozen is Hm 7 . (Halvekompetitie Meisje nummer 7)

Subverdeling geeft de mogelijkheid een poule voor een beperkt aantal banden te definieren .



Dit betreft instellingen . De zelfde volgorden wordt ook gebruikt voor het wijzigen van deelnemer gegevens .

Snel zoeken kun je doen door eerste letter voornaam en eerste letter achternaam . Dit geeft .



Nu selecteer de gewenste deelnemer en je krijgt .



Dan zou je kunnen besluiten iets in de deelnemers te wijzigen (wijzig Lid).

Behalve dat kun je nu ook de poule behorend bij deze deelnemer afbeelden .
Verplaatsen is dat je de deelnemer kunt verhuizen naar een andere organisatie .
Dat komt nogal eens voor dat tussen sluiting inschrijving en toernooi datum deelnemer verhuist zijn van 
Organisatie .

Alternatief is een optie om een indeling tevinden die het dicht ligt bij de gegevens van de deelnemer .
Dit is vooral handig als blijkt dat een deelnemer na weging alleen overgebleven is in zijn/haar poule .

Zo moet je ook de gegevens van een organisatie kunnen veranderen .
(Onder Organisatie wordt verstaan een vereniging of sportschool )



Kies nu een organisatie .



Dat geeft dan .

Neem aan dat dit wel voor zichzelf spreekt .



Behalve wijzigingen wil je ook weten hoe het tijd verloop over de dag is . ( Liefst real time .)

Hier de planning voor een tijds blok .



Nog een paar plaatjes welke denk ik wel voor zichzelf spreken .



Dan deze nog .

Mail response .



Tot slot . 

En dan het allermooiste is Quit !

Groeten Menno .


