Instructies
Groepen-module
in WinVer
Installatie
Indien nog geen Windows-versie van het verenigingsprogramma is geïnstalleerd dient eerst de installatie
vanaf de installatie-CD te worden uitgevoerd (zie handleiding WinVer).
Controleer eventueel of op de website www.compuclub.nl een nog recentere versie van WinVer
beschikbaar is, en download en installeer deze vervolgens.
Afhankelijk van de registratie wordt tijdens het opstarten de groepenmodule wel of niet geactiveerd.
Als u een nieuwe registratie-diskette hebt ontvangen voor de groepen-module plaatst u deze in het
diskette-station en leest u deze in via het menu Bestand - Laden registratiebestand.
In het hoofdscherm van het verenigingsprogramma kan nu onder "Programma" via de knoppen V-A-B-CD geswitched worden tussen respectievelijk Vereniging, A-groep, B-groep, C-groep en D-groep.
Indeling groepen
In het ledenbestand kunt u bij elk lid aangeven of deze in één van de vier groepen A, B, C of D valt door
de betreffende letter aan te vinken onder "Groepen" in het leden-onderhoud scherm.
Selecteren en berekenen vluchten voor de Groepen
Alle gegevens van een vlucht dienen eerst in het hoofdprogramma (dus met knop "V" actief) te worden
ingebracht. U kunt niet zelf rechtstreeks gegevens in de afzonderlijke groepen invoeren of wijzigen.
Nadat de gegevens van een vlucht in het hoofdprogramma volledig zijn ingevoerd voor de gehele
vereniging, kunnen op twee manieren de gegevens voor de betreffende groepen worden overgenomen en
berekend.
Methode 1: Klik op één van de Groepsknoppen. Klik vervolgens in de knoppenbalk op de knop Groep
selecteer. Nu worden van alle leden van deze groep de gegevens van de actuele vlucht overgenomen uit de
hoofdmodule. Klik vervolgens op de knop Uitslag om de uitslag van de groep te berekenen en weer te
geven.
Methode 2: Ga in de hoofdmodule staan (knop "V" actief). Klik op menu Extra - Selecteren en berekenen
groepen. Nu worden voor de actuele vlucht in één keer, voor alle groepen die u gebruikt, de gegevens
geselecteerd en berekend.
U kunt ten alle tijde de selectie van een groep opnieuw uitvoeren (bijv. nadat in het hoofdprogramma een
reclame is verwerkt). Let er op dat u daarna ook de berekening van de groepen voor de betreffende
vlucht(en) opnieuw uitvoert, om ook de puntenbestanden voor de kampioenschappen voor de groepen bij
te werken.
Instellingen Groepen
Alle instellingen voor puntenberekening, kampioenschappen enz. kunnen per groep afzonderlijk worden
gemaakt en onafhankelijk van de instellingen van het hoofdprogramma.
Als de groepenmodule voor het eerst wordt gebruikt, zullen (eenmalig) de instellingen van het
hoofdprogramma worden overgenomen in de instellingen voor de groepen.

