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UITSLAGEN OPMAKEN EN
PUBLICEREN MET MANAGE2SAIL
Om te kijken wie deelneemt aan een wedstrijd, hoe de samenstelling van een
bemanning is, en welke rating een boot opgeeft kan je inloggen op
portal.manage2sail.com .
Om een wedstrijd te scoren moet je naar orm.manage2sail.com surfen. Je komt dan
op volgend scherm:
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Hier klik je opSHADOW -TEST-ORM om het pakket te leren kennen, te oefenen, iets uit te
testen. Om effectief een uitslag te berekenen en te publiceren de dag van de wedstrijd, klik
je op PRODUCTION ORM Nu wordt gevraagd je aan te melden. Daarna kom je op volgend
scherm met een lijst van de wedstrijden. Die van dit jaar staan allemaal opgelost, links
bovenaan kan je de vorige jaren selecteren mocht dat nodig zijn om oefeningen op te maken.

Je kiest nu de juiste wedstrijd door er op te klikken, terugkeren naar deze lijst, als je
bijvoorbeeld op dezelfde dag een tweede wedstrijd moet scoren, doe je door op de bootjes
links bovenaan te klikken. Je krijgt dan bijvoorbeeld volgend scherm:

De eerste stap is de opzet van je wedstrijd invullen.
Daartoe klik je op Setup in het hoofdmenu. Je krijgt dan volgend scherm:

Je moet voor iedere klasse het potloodje rechts achteraan aanklikken en de setup aanpassen.
In het eerste tabblad General (afbeelding op volgende bladzijde) kan je (1) aanduiden of de
reeks open is voor heren, dames, verplicht mix, op open is voor alle geslachten, (2) de
voorziene protesttijd in minuten opgeven en (3) het aantal reeksen aanpassen en daarna op
het plusteken te klikken. Nu druk je links bovenaan op Save & Close .
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Je kan in dit tabblad ook de opsplitsing maken in poules (Opening series only, opening+final
series, opening + final series + medal race, opening series + medal race) maar dat behandel ik
niet in deze basishandleiding.
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Als je op het tweede tabblad Scoring komt (zie bovenstaande figuur) moet je het aantal
aftrek reeksen invullen het vak Global Disdards en moet je het handicap systeem invullen in
het van daaronder.De juiste keuze is hier:
• zwaardboten en eenheidsklassen, draak, SB20, patin a vela = one design
• wedstrijden met jachten in IRC = IRC
• multihull’s = Custom, en in het bovenste van de twee vakken die nu onder dat van handicap
opengaan vul je T/H in het bovenste en in het onderste TCF
• Wedstrijden met jachten in CR zoals de woensdag wedstrijden = Custom, en in het
bovenste van de twee vakken die nu onder dat van handicap opengaan vul je T*H in en in het
onderste TCF
Nu druk je links bovenaan op Save & Close .
Herhaal bovenstaand voor alle klassen.
De overige tabbladen van Setup (Reports, Committee en Integration) behandel ik niet in deze
basishandleiding.

De tweede stap is de deelnemers te importeren.
De deelnemers ga je nu ophalen uit de inschrijfmodule. Daartoe klik je op Sync from Portal in
het hoofdmenu.
In het volgende scherm klik je op Synchronize Event Data om de deelnemers te importeren.
Als er iets veranderd werd in de inschrijfmodule (bijvoorbeeld een rating van een boot die
aangepast werd) kan je op de knop Resynchronize Event Data gebruiken

De volgende stap is het scoren zelf voorbereiden.
Daartoe kies je Races in het hoofdmenu.
Je moet nu linksboven onder het hoodfmenu in <Select Class> de klasse kiezen die je wil gaan
scoren. Je krijgt dan volgend scherm:
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Je kan nu één of meerdere reeksen voor die dag in die klasse aanmaken. Daartoe klik je op
Add new race rechts in de donkerblauwe balk van de dag. Je komt dan op onderstaand
scherm:

In de linkerkolom zie je alle boten die ingeschreven zijn en die je daarnet gesynchroniseerd
hebt uit de inschrijfmodule. Het volstaat nu vlak boven deze lijst de optie All in te kiezen
waarna je ziet dat alle ingeschrevenen nu overgenomen worden in de tweede kolom. Daarna
mag je niet vergeten op Save & Close te klikken.
Je zal merken dat het balkje achter die reeks groen is gekleurd als aanduiding dat je klaar
bent om de resultaten in te brengen. Hiertoe moet je klikken op het uurwerkje rechts van het
groene blokje.

Je komt nu op volgend scherm waar je eerst klikt op het tandwieltje om de starttijd in te
geven en aan te duiden dat de reeks “finished” is.
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Dit is wat je vervolgens ziet:

In het eerste veld verander je <Scheduled> of <Racing> in <Finished> en rechts daarvan vul je
de starttijd in in het formaat zoals gevraagd. Daarna druk je op de knop Save Dit is het
volgende scherm:

Het eigenlijke scoren.
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Nu ben je klaar om de resultaten in te geven. Daartoe tik je in het vak Search het
zeilnummer in gevold door <Enter> waarna je naar het vak tijd (handicap zeilen) of plaats
(éénheidsklassen) springt. Daar voer je de tijd in -je mag dat, in tegenstelling tot het
invoeren van de starttijd daarnet, invoeren zonder tussentekens in formaat HHMMSS- en
drukt daarna nogmaals op <Enter>. Voor eenheidsklassen krijg je in plaats van een tijdsvak
een plaats die het programma je zelf voorstelt. het volstaat hier gewoon een tweede keer
<Enter> te drukken.
Daarna springt de cursor terg naar het vak Search voor de volgende boot en herhaal je
bovenstaande procedure tot iedereen die aangekomen is ook gescoord is.
Vergeet daarna niet op de knop Save of Save & Close te klikken !!!
Boten die niet gestart zijn, of niet gefinisht zijn, of vroegstarters kunnen nadien behandeld
worden door op die boot te klikken en de juiste scoring afkorting uit RRS A11 aan te duiden.
Zie schermafdruk hieronder. Ze staan allemaal onder de drop-down-knop Status en de
meest gebruikte hebben een eigen knop rechts van Status .

FOUTEN VERBETEREN doe je door het zeilnummer opnieuw in het vak Search in te voeren
en vervolgens de tijd of de plaats te corrigeren. Als je een plaats geeft die reeds aan een
andere boot toegekend was vraagt het programma hoe hij dit moet aanpassen. zie
schermafbeelding hieronder
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Tip: Als je nu VERSCHILLENDE KLASSEN hebt die op DEZELFDE BAAN varen en die dus
vermoedelijk door mekaar gaan finishen, kan je op volgende manier deze ook door mekaar
scoren. Je klikt hiervoor op het balkje zoals aangegeven in de figuur hieronder, duidt
vervolgens aan welke reeks van welke klassen je samen wil scoren en bevestigt met OK . Nu
zullen de deelnemers van de 2geselecteerde klassen onderaan opgelost worden.

Laatste stap: Uitslagen publiceren.
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Hiertoe gaan we in het hoofdmenu naar Overall Results . Uiteraard zal u in de SHADOW
-TEST-ORM module geen uitslagen kunnen publiceren, daarvoor moet je in de PRODUCTION
ORM module werken.

Kies nu eerst de klasse waarvan je de uitslag wil publiceren en vervolgens klik je op Publishing
.Je komt nu op volgend scherm:

Hier moet je nog 3 stappen doorlopen:
1. kies de optie eerste optie “Overall Results” naast de wereldbol
2. Kies Create & Publish
3. Kies Publish to Info
Veel succes. Dirk Sledsens
Bij vragen: dirk @ rnsyc.be of 0495/81,01,23
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