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Welkom

1

Welkom

1.1

Welkom

4

Welkom bij de Winklaver competitie administratie!
Het programma Winklaver maakt het mogelijk dat u een competitie kunt opzetten voor
klaverjastoernooien op basis van koppels. Vervolgens kunt u (ronde)punten ingeven en ranglijsten
uitprinten.
Dit programma is gebaseerd op het Shareware principe. U mag het programma downloaden en
installeren op uw computer voor test-doeleinden voordat u besluit of u het programma wilt
aanschaffen. U krijgt standaard 15 dagen de tijd om met het programma te werken. Daarna veranderd
de status van het programma in "Demonstratie", waarbij een aantal functionaliteiten niet meer
beschikbaar is. Wilt u deze functionaliteit toch gebruiken, dan bent u verplicht dit programma te kopen,
waarna u de registratiegegevens toegestuurd krijgt om er onbeperkt mee te kunnen werken. Zodra de
15 dagen verstreken zijn, krijgt u een mededeling dat u het programma moet registreren.
Dit programma is geen Public-domain software en de eigendomsrechten berusten bij Datatrieve
Software b.v.

Gebruik van het programma

(c) Copyright Datatrieve Software b.v. 2004
Web Site: www.datatrieve.nl

Email: Support@datatrieve.nl
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Installatie

2.1

Installatie
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Nadat u het programma hebt uitgepakt met Winzip of een ander uitpak-programma, kunt u de
installatie starten. U hoeft hiervoor uitsluitend op het uitgepakte programma Setup.exe te
dubbelklikken om de installatie op te starten.
Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm om het programma in de juiste folder te installeren.
Voor de juiste werking van dit programma zijn de volgende bestanden benodigd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Winklaver.exe. Dit is het programma (32-bit Windows, geschikt voor Windows95,98, 98 ME,
NT,2000 en XP).
Winklaver.hlp. Dit helpbestand.
Winklaver.cnt. Index voor dit helpbestand.
Winklaver.pdf. Acrobat reader handleiding.
Leesmij.txt. Bestand met laatste aanwijzingen voor het gebruik.
Greglang.tps. Bestand met vertalingen in het Nederlands.
TipOfDay.tps. Bestand met tips van de dag.
Cpcsrpts.ini. Bestand met print-instellingen.
Nl.env. Nederlandse vertalingen van fouten.

Na opstart worden (eenmalig) bestanden aangemaakt voor het bijhouden van de spelers, koppels,
punten, enz.

2.2

Hardware
Om met Winklaver te kunnen werken is de onderstaande configuratie vereist:
·
·
·
·
·

2.3

Een Intel Pentium 3 (of hogere) microprocessor.
Minstens 4MB intern geheugen (RAM).
Een vaste schijf met minstens 20MB vrije ruimte.
Een IBM-compatibele muis.
Een printer

Software
Winklaver werkt onder de volgende besturingssystemen:
Microsoft Windows W95, W98, W98ME, NT 4.0, W2000 of XP.
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Werking

3.1

Opstarten

8

Als u Winklaver opstart, verschijnt het termijn-controle scherm Hierin worden de productgegevens
getoond.

Klik hier op de knop Verder om door te gaan:
Indien u een evaluatieversie heeft, dan kunt u dit programma 15 dagen gelimiteerd gebruiken. De
limiet zit in maximaal 10 spelers (5 koppels).
In de geregistreerde versie is deze beperking niet aanwezig.
Na 5 dagen krijgt u alvast een tussenscherm met de mededeling over de resterende tijd:

Zodra de 15 dagen verstreken zijn, krijgt u een mededeling dat u het programma moet registreren.
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Klik dan op Registreren om het programma weer aktief te maken. Zie ook: Menu Register.
Nu bent u aangekomen in het Hoofdscherm van Winklaver. Van hieruit kunt u alle akties opstarten:

3.1.1

Snelle Start

Wilt u snel aan de slag zonder eerst de handleiding door te worstelen,
volg dan de onderstaande volgorde:
1. Ga naar menu Beheer --> Instellingen. Vul het aantal spelers en het
aantal spellen per ronde in. Vul de naam van de/uw organisatie in.
Zie ook: Instellingen.
2. Ga naar menu Beheer --> Sponsors --> Soorten sponsors. Vul 1 of
meerdere soorten sponsors in. Zie ook: Soorten Sponsors.
3. Ga naar menu Beheer --> Sponsors --> Sponsors. Vul 1 of meerdere
sponsors in. Zie ook: Sponsors.
4. Ga naar menu Beheer --> Spelers. Voer hier de spelersnamen in. Zie
ook: Spelers.
5. Ga naar menu Beheer --> Koppels. Ga hier de koppels samenstellen.
Zie ook: Koppels.
6. Ga naar menu Beheer --> Aanmaken wedstrijdschema. Kruis het
vakje "Tellingenbestand aanmaken" aan en voer het programma uit
door op Start te drukken.

Alle noodzakelijke handelingen zijn nu verricht. U kunt nu b.v.
Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden
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Lege Rondeformulieren gaan afdrukken en als de
competitie bezig is, hoeft u alleen nog de tellingen in te voeren.
Veel plezier met Winklaver!
3.2

Hoofdscherm
Als u Winklaver heeft opgestart, dan verschijnt onderstaand Hoofdscherm (zie ook opstarten):

Schermgrootte aanpassen:
U kunt dit scherm maximaliseren door op de daarvoor bestemde knop rechtsboven in het scherm te
klikken (links naast het kruisje).
Verder kunt u dit scherm ook vergroten door met de muis naar 1 van de randen van het scherm te
gaan. De muisaanwijzer veranderd dan in een dubbele pijl. Klik dan vervolgens op de linkermuisknop
en sleep het scherm groter/kleiner.

U kunt alle opties uit dit programma benaderen via de menu's of via de knoppenbalk.

De knoppenbalk verklaard:

Met deze knop verlaat u het programma.
Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden
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Met deze knop kunt u kijken of er updates of aanvullingen op Winklaver zijn (alleen bij de
geregistreerde versie).

Met deze knop kunt u de printer instellingen nakijken of een andere standaard printer kiezen.

Deze knop knipt de geselecteerde tekst uit een tekstvak in een scherm naar het windows
klembord.

Met behulp van deze knop kunt u de geselecteerde tekst uit een tekstvak in een scherm naar het
windows klembord kopieren.

Deze knop haalt de geselecteerde tekst op uit het windows klembord en voegt deze tekst in/toe
op de plaats van de muisaanwijzer.

Hiermee komt u in het instellingen scherm van Winklaver. Hier worden de elementaire gegevens
bijgehouden. Let op! Ga nooit deze instellingen wijzigen tijdens een toernooi. U zou daarmee reeds
ingebrachte tellingen e.d. in gevaar brengen. Gebruik deze optie alleen bij het opstarten van een
(nieuw) toernooi.

Hiermee kunt u een nieuw wedstrijd schema aanmaken. Let op! Ga nooit deze instellingen
wijzigen tijdens een toernooi. U zou daarmee reeds ingebrachte tellingen e.d. in gevaar brengen.
Gebruik deze optie alleen bij het opstarten van een (nieuw) toernooi.

Deze knop zal het meest gebruikt worden. Hiermee kunt u n.l. de punten invoeren per ronde.

De menu's verklaard:
Het menu Bestand bestaat uit de volgende onderdelen:

1.
2.

Printerinstelling: hiermee kunt u de printer instellingen nakijken of een andere standaard printer
kiezen.
Herstellen Beeldscherminstellingen: Gebruik deze functie als om wat voor reden dan ook
gegevens op het scherm niet goed zichtbaar meer zijn. Dit kan gebeuren als u overschakelt naar
een andere beeldscherm resolutie of u gebruikt een ander scherm dan gebruikelijk. Het
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programma Winklaver houdt n.l. de laatst gebruikte Beeldscherminstellingen vast voor de
volgende keer. Het gebruik van deze knop zet het scherm weer terug in de originele staat.
Nieuwe gegevens aanmaken: Hiermee gaat u naar een scherm om
nieuwe competitie bestanden aan te maken. De tellingen worden dan op nul gezet en indien
gewenst, dan kunnen de koppels en/of spelers verwijderd worden.
Afsluiten: Hiermee sluit u Winklaver af en keert u terug naar Windows.

Het menu Bewerken bestaat uit de volgende onderdelen:

Dit zijn de standaard Windows handelingen om tekstgegevens te knippen. kopieren en te plakken
uit/naar het Windows klembord.

Het menu Beheer bestaat uit de volgende onderdelen:

1.
2.

Instellingen: Hiermee gaat u naar een scherm om de algemene gegevens in te voeren (aantal
spelers, organisatie, hoofd sponsor, etc.).
Sponsors: Hier is weer een keuze menu beschikbaar met:

Soorten Sponsors: Hier kunt u de soorten sponsors ingeven (b.v. Prijzensponsor, 100-euro
sponsor, etc.) Zo kunt u een lijst aanleggen met deelnemende sponsors per soort.
Sponsors: Hier kunt u de sponsor gegevens invoeren.
3. Spelers: Hier worden de individuele spelers(namen) ingevoerd. Elke speler krijgt een uniek
spelers nummer.
4. Koppels: A.d.v. de ingevoerde spelers, kunnen hier de koppels worden samengesteld.
Per koppel worden twee spelers ingevoerd waarbij een speler slechts aan 1 koppel kan worden
toegewezen.
5. Prijzen: Ook hier is weer een keuze menu beschikbaar:

6.

Ronden: Hier worden de rondeprijzen ingegeven met de sponsor.
Extra ronden: Hier worden de extra rondeprijzen ingevoerd.
Eindstand: Hier worden de prijzen ingevoerd voor de uiteindelijke eindstand (met sponsor)
Aanmaken wedstrijdschema: Hier wordt het wedstrijdschema berekend a.d.v. het aantal

Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden
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ingevoerde spelers bij Instellingen.
7. Aanmaken Tellingenbestand: Hiermee kunt u een leeg tellingenbestand aanmaken.
Let op! Reeds ingevoerde tellingen worden overschreven, dus gebruik dit uitsluitend aan het begin
van een competitie!

Het menu Verwerken bestaat uit slechts 1 onderdeel:

Hiermee gaat u naar het programma om puntentellingen per ronde/koppel in te geven.

Het menu Rapporten bestaat uit de volgende onderdelen:

1.
2.

Instellingen: Hiermee wordt een overzicht aangemaakt met de algemene gegevens (aantal
spelers, organisatie, hoofdsponsor, etc.).
Sponsors: Hier is weer een keuze menu beschikbaar met:

4.
5.

Soorten Sponsors: Hiermee wordt een overzicht aangemaakt met de soorten sponsors.
Sponsors: Deze optie maakt een overzicht aan met de sponsorgegevens.
Spelers: Hiermee maakt u een overzicht aan met de individuele spelers op volgorde van
achternaam.
Koppels: Dit overzicht laat alle ingevoerde koppels zien.
Prijzen: Ook hier is weer een keuze menu beschikbaar:

6.

Rondewinnaars: Hiermee wordt een lijst aangemaakt met rondewinnaars.
Extra rondewinnaars: Hier wordt een lijst aangemaakt met extra rondewinnaars.
Eindstanden: Hier wordt de eindstand afgedrukt.
Tellingen: Ook hier is weer een keuze menu beschikbaar:

3.

Top Scores: Dit geeft een overzicht weer met de gemaakte topscores.
Rondetellingen: Een overzicht met rondetellingen.
Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden
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7. Lege Rondeformulieren: Hiermee maakt u per ronde/koppel/tafel een formulier aan waarop de
tellingen kunnen worden ingevuld door de koppels.
8. Indelingen: Ook hier is weer een keuze menu voorhanden:

Tafelindeling: Dit maakt een overzicht aan met de tafelindeling voor de gehele competitie.
Tafelindeling per Koppel: Dit maakt een overzicht aan met de tafelindeling per koppel voor de
gehele competitie.

Het menu Venster bestaat uit de volgende onderdelen:

Dit zijn de standaard Windows handelingen om vensters te rangschikken.

Het menu Help bestaat uit de volgende onderdelen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inhoud: Geeft de inhoudsopgave van dit helpbestand weer.
Zoek Help over: Geeft een zoekscherm weer voor helpinformatie.
Hoe Help te gebruiken: Geeft het Windows instructiescherm weer hoe help te gebruiken in een
programma.
Controleer of er een Update beschikbaar is...: Via Internet controleren of er aanvullingen of
nieuwe versies van Winklaver zijn.
Info over de Programmatuur: Geeft de licentie en eigendomsrechten weer van de
programmatuur.
Tip van de Dag: Geeft wisselende tips weer tijdens de opstart van het programma (kan aan- of
uitgezet worden).

Het menu Register heeft slechts 1 onderdeel:
1.

Register: Hiermee kunt u het programma registreren als een volledig geregistreerde versie.
Hiervoor krijgt u de gegevens toegestuurd nadat de betaling voor het programma binnen is.

Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden
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3.3

Menu Bestand

3.3.1

Printerinstelling
Dit is een standaard windows-programma om de standaard printer die u gebruikt in te stellen.
Afhankelijk van uw besturingssysteem en soort printer krijgt u dan het onderstaande scherm:

De ingestelde standaardprinter wordt binnen Winklaver gebruikt als standaard-printer.

3.3.2

Herstellen Beeldscherminstellingen
Deze optie kunt u gebruiken bij de volgende gebeurtenissen:
· Nieuwe versie van Winklaver waarin de schermindelingen gewijzigd zijn
· U heeft een ander beeldscherm of een andere beeldscherm resolutie ingesteld, waardoor de
schermen niet goed leesbaar meer zijn
· U heeft om een of andere reden een verminkt beeldscherm bij het gebruik van Winklaver
Bij het gebruik van Winklaver wordt elke keer dat u een schermindeling aanpast, deze gegevens
vastgelegd in een hulpbestand. Zodoende krijgt u bij de volgende opstart weer uw vorige instellingen
terug.
Met behulp van deze functie wordt dit bestand verwijderd. Dit kan geen kwaad.
Alle instellingen van de vorige keer gaan verloren, maar dat is zo hersteld.

3.3.3

Nieuwe gegevens aanmaken...
Met behulp van dit programma kunt u nieuwe competitie bestanden aanmaken. Als u Winklaver voor
de eerste keer opstart, dan worden er alvast lege bestanden
voor u aangemaakt. Heeft u echter al een competitie achter de rug en wilt u een nieuwe gaan starten,
dan dienen sommige bestanden leeg gemaakt te worden.
Het programma stelt zelf al voor welke bestanden hiervoor in aanmerking komen. Waarschijnlijk wilt u
de speler- , koppels en sponsorgegevens bewaren voor de nieuwe competitie. Wilt u bijvoorbeeld
Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden
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nieuwe koppels samenstellen, vul dan het aankruisvakje bij [Koppelsbestand leegmaken?] in.

Wilt u doorgaan, klik dan op OK, wilt u de verwerking afbreken, klik dan op Annuleren en voor
helpinformatie klikt u op Help.
Als u op OK heeft geklikt, wordt alsnog gevraagd of u dit wel wilt:

Na afloop wordt er op het scherm melding gemaakt van de vorderingen:

3.3.4

Afsluiten
Hiermee beëindigd u het programma en keert u terug naar windows. Voordat het programma afsluit,
wordt eerst nog om een bevestiging gevraagd:

Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden
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Ja sluit het programma af, Nee laat u terugkeren naar het programma.

3.4

Menu Bewerken

3.4.1

Bewerken
n dit menu staan de drie standaard Windows opties om tekst te knippen, kopieren of te plakken.
1) Knippen:
Met behulp van deze Windows "Knippen" functie kunt u gegevens uit een ingave veld knippen naar het
Windows klembord.
U doet dit door met de muisaanwijzer een gedeelte van de tekst te selecteren (houdt hiervoor de
linkermuisknop ingedrukt en sleep de muisaanwijzer over de gewenste tekst heen).
Vervolgens kiest u in het menu "Bewerken è Knippen" of u gebruikt de knop op de knoppenbalk.
De geselecteerde tekst wordt dan verwijderd uit het ingave veld en gekopieerd naar het Windows
klembord.
2) Kopieren:
Met behulp van deze Windows "Kopiëren" functie kunt u gegevens uit een ingave veld kopiëren naar
het Windows klembord.
U doet dit door met de muisaanwijzer een gedeelte van de tekst te selecteren (houdt hiervoor de
linkermuisknop ingedrukt en sleep de muisaanwijzer over de gewenste tekst heen).
Vervolgens kiest u in het menu "Bewerken è Kopiëren" of u gebruikt de knop op de knoppenbalk.
De geselecteerde tekst wordt dan gekopieerd naar het Windows klembord.
3) Plakken:
Met behulp van deze Windows "Plakken" functie kunt u gegevens uit het Windows klembord kopiëren
naar de huidige positie in het ingave veld.
U doet dit door met de muisaanwijzer te plaatsen op de plaats waar de tekst moet worden ingevoegd.
Vervolgens kiest u in het menu "Bewerken è Plakken" of u gebruikt de knop op de knoppenbalk.
De tekst die opgeslagen is in het Windows klembord wordt dan gekopieerd naar het ingave veld.
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Als u voor de eerste keer Winklaver opstart, dan moet u dit scherm invullen. Verder wordt dit scherm
alleen gebruikt bij het wijzigen van het aantal spelers,
of het instellen van andere -vaste- gegevens.
Klik in de linker lijst op het onderdeel dat u wilt wijzigen. Vervolgens worden de details in het
rechtergedeelte afgebeeld, waarna u de gegevens kunt wijzigen.

Onderdeel Algemeen:

Aantal Spelers: Geef hier het aantal spelers in voor de competitie (dit moet een even aantal zijn).
Aantal Koppels: Dit tekstvak is niet in te vullen. Deze gegevens worden berekend a.d.v. het aantal
spelers.
Aantal Tafels: Dit tekstvak is niet in te vullen. Deze gegevens worden berekend a.d.v. het aantal
koppels.
Aantal Ronden: Dit tekstvak is niet in te vullen. Deze gegevens worden berekend a.d.v. het maximum
aantal te spelen wedstrijden.
Aantal Spellen per Ronde: Geef hier het aantal spellen per ronde in. Deze gegevens worden
overgenomen in het overzicht "Lege Rondeformulieren".

Onderdeel Organisatie en sponsor:

Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden
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Organisatienaam: Geef hier de naam in van de organiserende partij.
Logo: Indien aanwezig, zoek dan m.b.v. de knop [Bladeren...] het bijbehorende logo of foto van de
organiserende partij.
De volgende soorten beeldbestanden kunnen worden ingelezen:
· .jpg
· .ico
· .wmf
· .gif
· .bmp
Hoofdsponsor: Geef hier de naam in van de (indien aanwezig) hoofdsponsor van de competitie.
Logo: Indien aanwezig, zoek dan m.b.v. de knop [Bladeren...] het bijbehorende logo of foto van de
hoofdsponsor.
De volgende soorten beeldbestanden kunnen worden ingelezen:
· .jpg
· .ico
· .wmf
· .gif
· .bmp
Logo afdrukken JN: Indien dit vakje gevuld is, dan wordt het logo bovenaan elk blad afgedrukt. Wilt u
dit niet (snelheid van afdrukken, besparen van inkt, etc.), laat dit vakje dan leeg.
Mutatie Datum: Hier staat de datum in dat deze gegevens voor het laatst aangepast zijn en zijn niet
handmatig te veranderen.

Onderdeel Ballon Helpinformatie:
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Weergave van ballontips bij velden:
Kies hier hoe u de helpinformatie wilt weergeven. Voor beginners met Winklaver is het verstandig om
te kiezen voor Ballon of Gewoon. Dan wordt er bij elke rubriek d.m.v. een pop-up schermpje verteld
wat er ingevoerd moet worden. Na verloop van tijd bent u bekend met het programma en wilt u dit
uitzetten. Zet dan deze indicatie op Geen. Zodra u een keuze heeft gemaakt, verschijnt het
bijbehorende helptekst pop-up schermpje.
Verder staat er onderaan nog een knop met de tekst [Nieuw...]. Deze knop brengt u naar het
programma om nieuwe competitiebestanden aan te maken of om bestanden leeg te maken. Zie ook:
Menu Bestand -> Nieuwe gegevens aanmaken.
Zijn de gegevens akkoord, klik dan op OK, wilt u de bewerking annuleren, klik dan op Annuleren en
voor helpinformatie klikt u op Help.

3.5.2

Sponsors

3.5.2.1

Soorten Sponsors
Hier geeft u aan welke soorten sponsors er zijn. Dit is om een onderverdeling te maken naar soort. Het
kan voorkomen dat u verschillende categorieen sponsors heeft, b.v. 50 euro, 100 euro, prijzensponsor,
etc.
Er wordt een lijst met gegevens getoond (indien ingevoerd). U kunt dit scherm groter/kleiner maken
door op de rechter-onderkant te klikken en terwijl u de muis vasthoudt, kunt u het scherm groter of
kleiner maken. Deze wijze van werken werkt ook als u een van de randen van het scherm "vastpakt"
en vervolgens met de muisaanwijzer het scherm groter of kleiner trekt. De eenmaal gekozen grootte
wordt vastgehouden als u de volgende keer dit scherm oproept.
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Knoppen:
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om soorten sponsors toe te voegen. Zie ook:
Onderhoud Soort Sponsor.
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om de geselecteerde soort sponsor te wijzigen.
Zie ook: Onderhoud Soort Sponsor.
M.b.v. deze knop verwijderd u de geselecteerde soort sponsor. Voordat dit gebeurt,
wordt er eerst nog om een bevestiging gevraagd.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.
3.5.2.1.1 Onderhoud Soort Sponsor

Met behulp van dit scherm kunt u een soort sponsor toevoegen of wijzigen.
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Soort Sponsor: Geef hier een naam in voor de soort sponsor.
Wilt u doorgaan en zijn de gegevens correct, klik dan op OK, wilt u de verwerking afbreken, klik dan op
Annuleren en voor helpinformatie klikt u op Help.
3.5.2.2

Sponsors
Hier geeft u aan welke sponsors er zijn. Nadat u eerst de soorten sponsors heeft ingevoerd, kunt u
verder gaan met dit programma.
Er wordt een lijst met gegevens getoond (indien ingevoerd). U kunt dit scherm groter/kleiner maken
door op de rechter-onderkant te klikken en terwijl u de muis vasthoudt, kunt u het scherm groter of
kleiner maken. Deze wijze van werken werkt ook als u een van de randen van het scherm "vastpakt"
en vervolgens met de muisaanwijzer het scherm groter of kleiner trekt. De eenmaal gekozen grootte
wordt vastgehouden als u de volgende keer dit scherm oproept.

Knoppen:
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om sponsors toe te voegen. Zie ook:
Onderhoud Sponsor.
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om de geselecteerde sponsor te wijzigen. Zie
ook: Onderhoud Sponsor.
M.b.v. deze knop verwijderd u de geselecteerde sponsor. Voordat dit gebeurt, wordt er
eerst nog om een bevestiging gevraagd.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
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M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.
3.5.2.2.1 Onderhoud Sponsor

Met behulp van dit scherm kunt u een sponsor toevoegen of wijzigen.

Aan elke nieuwe sponsor wordt automatisch een nieuw (uniek) sponsornummer toegewezen. Dit
nummer is niet handmatig te veranderen.
Naam: Geef hier een naam in van de sponsor.
Soort: Selecteer hier uit de lijst wat voor soort sponsor het betreft. Indien de soort (nog) niet voorkomt,
dan kunt u de nieuwe soort invoeren en afsluiten met de tab-toets. Vervolgens wordt dan de vraag
gesteld of u de nieuwe soort wilt toevoegen:

Klik dan op Ja om de nieuwe soort toe te voegen of op Nee om de gegevens niet toe te voegen.
Logo: Indien aanwezig, zoek dan m.b.v. de knop [Bladeren...] het bijbehorende logo of foto van de
sponsor.
De volgende soorten beeldbestanden kunnen worden ingelezen:
· .jpg
· .ico
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· .wmf
· .gif
· .bmp
Mutatie Datum: Hier staat de datum in dat deze gegevens voor het laatst aangepast zijn en zijn niet
handmatig te veranderen.
Wilt u doorgaan en zijn de gegevens correct, klik dan op OK, wilt u de verwerking afbreken, klik dan op
Annuleren en voor helpinformatie klikt u op Help.

3.5.3

Spelers
Hier geeft u aan welke spelers er zijn. Dit scherm wordt ook gebruikt voor het selecteren van een
speler vanuit het onderhoud van koppels.
Er wordt een lijst met gegevens getoond (indien ingevoerd). U kunt dit scherm groter/kleiner maken
door op de rechter-onderkant te klikken en terwijl u de muis vasthoudt, kunt u het scherm groter of
kleiner maken. Deze wijze van werken werkt ook als u een van de randen van het scherm "vastpakt"
en vervolgens met de muisaanwijzer het scherm groter of kleiner trekt. De eenmaal gekozen grootte
wordt vastgehouden als u de volgende keer dit scherm oproept.

Knoppen:
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om spelers toe te voegen. Zie ook:
Onderhoud Speler.
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om de geselecteerde speler te wijzigen. Zie
ook: Onderhoud Speler.
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M.b.v. deze knop verwijderd u de geselecteerde speler. Voordat dit gebeurt, wordt er
eerst nog om een bevestiging gevraagd.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.
M.b.v. deze knop selecteert u de geselecteerde speler (wordt alleen gebruikt indien dit
scherm wordt opgeroepen uit het onderhoud van Koppels).
3.5.3.1

Onderhoud Speler
Met behulp van dit scherm kunt u een speler toevoegen of wijzigen.

Aan elke nieuwe speler wordt automatisch een nieuw (uniek) spelersnummer toegewezen. Dit nummer
is niet handmatig te veranderen.
Naam: Geef hier een naam in van de speler. Het verdient aanbeveling om eerst de achternaam en
dan de voorletters/tussenvoegsel in te geven, want de lijst wordt dan netjes op achternaam gesorteerd
en spelers zijn dan naderhand eenvoudiger terug te vinden.
Mutatie Datum: Hier staat de datum in dat deze gegevens voor het laatst aangepast zijn en zijn niet
handmatig te veranderen.
Wilt u doorgaan en zijn de gegevens correct, klik dan op OK, wilt u de verwerking afbreken, klik dan op
Annuleren en voor helpinformatie klikt u op Help.
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Koppels
Hier geeft u aan welke koppels er zijn.
Er wordt een lijst met gegevens getoond (indien ingevoerd). U kunt dit scherm groter/kleiner maken
door op de rechter-onderkant te klikken en terwijl u de muis vasthoudt, kunt u het scherm groter of
kleiner maken. Deze wijze van werken werkt ook als u een van de randen van het scherm "vastpakt"
en vervolgens met de muisaanwijzer het scherm groter of kleiner trekt. De eenmaal gekozen grootte
wordt vastgehouden als u de volgende keer dit scherm oproept.

Knoppen:
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om een koppel toe te voegen. Zie ook:
Onderhoud Koppel.
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om het geselecteerde koppel te wijzigen. Zie
ook: Onderhoud Koppel.
M.b.v. deze knop verwijderd u het geselecteerde koppel. Voordat dit gebeurt, wordt er
eerst nog om een bevestiging gevraagd.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.

Datatrieve Software b.v. (c) 2004, Alle rechten voorbehouden

27

3.5.4.1

Datatrieve Winklaver Help

Onderhoud Koppel
Met behulp van dit scherm kunt u een koppel toevoegen of wijzigen.

Aan elke nieuw koppel wordt automatisch een nieuw (uniek) koppelnummer toegewezen. Dit nummer
is niet handmatig te veranderen.

Let op bij de indeling: Koppel 1 speelt altijd aan een vaste tafel, n.l.
tafelnummer 1.
Een speler kan slechts aan 1 koppel worden toegekend.
Naam: Geef hier een naam in van het koppel. Deze naam staat los van de spelers (er mogen
natuurlijk spelersnamen ingevoerd worden ter verduidelijking, maar koppelnamen hebben de
voorkeur).
Speler I: Geef hier het spelersnummer in van de eerste speler in dit koppel of zoek een speler op
m.b.v. de knop
. Deze knop brengt u naar het zoekscherm, alwaar u een speler kunt selecteren. Zie
ook: Selectiescherm spelers.
Speler II: Geef hier het spelersnummer in van de tweede speler in dit koppel of zoek een speler op
m.b.v. de knop
. Deze knop brengt u naar het zoekscherm, alwaar u een speler kunt selecteren. Zie
ook: Selectiescherm spelers.
Mutatie Datum: Hier staat de datum in dat deze gegevens voor het laatst aangepast zijn en zijn niet
handmatig te veranderen.
Wilt u doorgaan en zijn de gegevens correct, klik dan op OK, wilt u de verwerking afbreken, klik dan op
Annuleren en voor helpinformatie klikt u op Help.
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Hier geeft u aan welke rondeprijzen er zijn.
Er wordt een lijst met gegevens getoond (indien ingevoerd). U kunt dit scherm groter/kleiner maken
door op de rechter-onderkant te klikken en terwijl u de muis vasthoudt, kunt u het scherm groter of
kleiner maken. Deze wijze van werken werkt ook als u een van de randen van het scherm "vastpakt"
en vervolgens met de muisaanwijzer het scherm groter of kleiner trekt. De eenmaal gekozen grootte
wordt vastgehouden als u de volgende keer dit scherm oproept.

Knoppen:
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om rondeprijzen toe te voegen. Zie ook:
Onderhoud Rondeprijs.
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om de geselecteerde rondeprijs te wijzigen. Zie
ook: Onderhoud Rondeprijs.
M.b.v. deze knop verwijderd u de geselecteerde rondeprijs. Voordat dit gebeurt, wordt er
eerst nog om een bevestiging gevraagd.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.
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3.5.5.1.1 Onderhoud Rondeprijs

Met behulp van dit scherm kunt u een rondeprijs toevoegen of wijzigen.

Aan elke nieuwe ronde wordt automatisch een nieuw (uniek) rondenummer toegewezen. Dit nummer
is niet handmatig te veranderen.
Prijs: Geef hier een naam in van de prijs.
Foto: Indien aanwezig, zoek dan m.b.v. de knop [Bladeren...] het bijbehorende logo of foto van de
prijs.
De volgende soorten beeldbestanden kunnen worden ingelezen:
· .jpg
· .ico
· .wmf
· .gif
· .bmp
Sponsor: Selecteer hier de sponsor die de prijs ter beschikking heeft gesteld of maak het sponsorveld
leeg d.m.v. de knop

rechts naast het selectievak.

Mutatie Datum: Hier staat de datum in dat deze gegevens voor het laatst aangepast zijn en zijn niet
handmatig te veranderen.
Wilt u doorgaan en zijn de gegevens correct, klik dan op OK, wilt u de verwerking afbreken, klik dan op
Annuleren en voor helpinformatie klikt u op Help.
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Extra ronden
Hier geeft u aan welke extra rondeprijzen er zijn.
Er wordt een lijst met gegevens getoond (indien ingevoerd). U kunt dit scherm groter/kleiner maken
door op de rechter-onderkant te klikken en terwijl u de muis vasthoudt, kunt u het scherm groter of
kleiner maken. Deze wijze van werken werkt ook als u een van de randen van het scherm "vastpakt"
en vervolgens met de muisaanwijzer het scherm groter of kleiner trekt. De eenmaal gekozen grootte
wordt vastgehouden als u de volgende keer dit scherm oproept.

Knoppen:
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om extra rondeprijzen toe te voegen. Zie ook:
Onderhoud Extra Rondeprijs.
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om de geselecteerde extra rondeprijs te
wijzigen. Zie ook: Onderhoud Extra Rondeprijs.
M.b.v. deze knop verwijderd u de geselecteerde extra rondeprijs. Voordat dit gebeurt,
wordt er eerst nog om een bevestiging gevraagd.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.
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3.5.5.2.1 Onderhoud Extra rondeprijs

Met behulp van dit scherm kunt u een rondeprijs toevoegen of wijzigen.

Aan elke nieuwe ronde wordt automatisch een nieuw (uniek) rondenummer toegewezen. Dit nummer
is niet handmatig te veranderen.
Koppel: Selecteer hier het koppel dat de prijs verdient of laat deze rubriek nog leeg (indien u op
voorhand al prijzen gaat invoeren zonder dat u weet welk koppel de prijs gaat krijgen).
Prijs: Geef hier een naam in van de extra prijs.
Foto: Indien aanwezig, zoek dan m.b.v. de knop [Bladeren...] het bijbehorende logo of foto van de
extra prijs.
De volgende soorten beeldbestanden kunnen worden ingelezen:
· .jpg
· .ico
· .wmf
· .gif
· .bmp
Sponsor: Selecteer hier de sponsor die de prijs ter beschikking heeft gesteld of maak het sponsorveld
leeg d.m.v. de knop

rechts naast het selectievak.

Reden: Hier kunt u nog een reden opgeven waarom het koppel de prijs krijgt.
Mutatie Datum: Hier staat de datum in dat deze gegevens voor het laatst aangepast zijn en zijn niet
handmatig te veranderen.
Wilt u doorgaan en zijn de gegevens correct, klik dan op OK, wilt u de verwerking afbreken, klik dan op
Annuleren en voor helpinformatie klikt u op Help.
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Eindstand
Hier geeft u aan welke eindprijzen er zijn.
Er wordt een lijst met gegevens getoond (indien ingevoerd). U kunt dit scherm groter/kleiner maken
door op de rechter-onderkant te klikken en terwijl u de muis vasthoudt, kunt u het scherm groter of
kleiner maken. Deze wijze van werken werkt ook als u een van de randen van het scherm "vastpakt"
en vervolgens met de muisaanwijzer het scherm groter of kleiner trekt. De eenmaal gekozen grootte
wordt vastgehouden als u de volgende keer dit scherm oproept.

Knoppen:
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om eindprijzen toe te voegen. Zie ook:
Onderhoud Eindprijs.
M.b.v. deze knop roept u een scherm op om de geselecteerde eindprijs te wijzigen. Zie
ook: Onderhoud Eindprijs.
M.b.v. deze knop verwijderd u de geselecteerde eindprijs. Voordat dit gebeurt, wordt er
eerst nog om een bevestiging gevraagd.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.
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3.5.5.3.1 Onderhoud Eindstand

Met behulp van dit scherm kunt u een prijs voor de eindstand toevoegen of wijzigen.

Plaats: Deze wordt door het systeem automatisch opgenummerd bij het toevoegen van een nieuwe
eindprijs en is niet te wijzigen.
Prijs: Geef hier een naam in van de eindprijs.
Foto: Indien aanwezig, zoek dan m.b.v. de knop [Bladeren...] het bijbehorende logo of foto van de
prijs.
De volgende soorten beeldbestanden kunnen worden ingelezen:
· .jpg
· .ico
· .wmf
· .gif
· .bmp
Sponsor: Selecteer hier de sponsor die de prijs ter beschikking heeft gesteld of maak het sponsorveld
leeg d.m.v. de knop

rechts naast het selectievak.

Mutatie Datum: Hier staat de datum in dat deze gegevens voor het laatst aangepast zijn en zijn niet
handmatig te veranderen.
Wilt u doorgaan en zijn de gegevens correct, klik dan op OK, wilt u de verwerking afbreken, klik dan op
Annuleren en voor helpinformatie klikt u op Help.
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Aanmaken wedstrijdschema
Met behulp van dit programma kunt u een wedstrijdschema opbouwen.
Bovenin het scherm staan de gegevens (gehaald uit de instellingen, zie ook: Menu Beheer ->
Instellingen), waarmee het wedstrijdschema wordt aangemaakt.

Tellingenbestand aanmaken? Indien u hier het aankruisvakje invult, dan wordt er na afloop
automatisch een (leeg) tellingenbestand aangemaakt voor het aantal ronden/koppels dat er
gespeeld gaat worden. U kunt ook handmatig een nieuw tellingenbestand aanmaken -zie:
Aanmaken Tellingenbestand-.

Knoppen:
M.b.v. deze knop wordt de verwerking opgestart en het wedstrijdschema aangemaakt.
M.b.v. deze knop breekt u de verwerking af.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.

Nadat u de verwerking heeft opgestart en bij "Tellingenbestand aanmaken?" een aankruisvakje heeft
geplaatst, dan verschijnt voor de zekerheid nog een scherm met de vraagstelling of u wel zeker een
nieuw tellingenbestand wilt aanmaken (oude tellingen worden verwijderd, dus nooit middenin een
competitie doen!):
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Vervolgens wordt een resultatenscherm getoond:

U kunt deze lijst doorlopen of er de voorkeur aan geven om deze lijst af te drukken. Klik hiervoor op de
knop
scherm wilt:

. Als u op de afdrukken-knop klikt, dan wordt eerst gevraagd of u het overzicht op het

Klik op Ja als u het overzicht eerst op het scherm wilt zien (u kunt dan alsnog op de printer
afdrukken) of op Nee als u het overzicht rechtstreeks naar de standaard-printer wilt sturen.
Het overzicht ziet er dan (ongeveer) als volgt uit:
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Zie voor een uitleg over de knoppenbalk ook: Schermvoorbeeld overzichten.

3.5.7

Aanmaken Tellingenbestand
Om puntentellingen in te kunnen voeren, dient er eerst een tellingenbestand te worden aangemaakt
met de juiste hoeveelheid ronden/koppels. Dit kan op twee manieren:
1. Via de menukeuze: Menu Beheer -> Aanmaken Tellingenbestand
2. Via het programma Aanmaken wedstrijdschema in het menu Beheer > Aanmaken wedstrijdschema.
Hier behandelen we optie 1. Na opstart krijgt u het onderstaande scherm te zien, waar alle bekende
gegevens al ingevuld zijn. Deze gegevens komen uit de instellingen, zie ook: Menu Beheer > Instellingen.
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M.b.v. deze knop breekt u de verwerking af.

M.b.v. deze knop wordt de verwerking opgestart en het (lege) tellingenbestand
aangemaakt. Voordat de verwerking daadwerkelijk start, wordt eerst nog de vraag gesteld of u dit
werkelijk wilt:

Klik op Ja om het bestand aan te maken of op Nee om de verwerking te beeindigen.
Nadat het tellingenbestand is aangemaakt, verschijnt er nog een mededelings-scherm:

3.6

Menu Verwerken

3.6.1

Ronde Tellingen
Met behulp van dit scherm kunt u de punten per ronde invoeren/wijzigen.
Er wordt een lijst met gegevens getoond (indien ingevoerd). U kunt dit scherm groter/kleiner maken
door op de rechter-onderkant te klikken en terwijl u de muis vasthoudt, kunt u het scherm groter of
kleiner maken. Deze wijze van werken werkt ook als u een van de randen van het scherm "vastpakt"
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en vervolgens met de muisaanwijzer het scherm groter of kleiner trekt. De eenmaal gekozen grootte
wordt vastgehouden als u de volgende keer dit scherm oproept.

Rondenummer: Geef hier het rondenummer in waarvan u de punten wilt invoeren of wijzigen. Sluit
dit ingavevak af met de tab-toets en de lijst schuift vervolgens op naar de gewenste ronde.
Afhankelijk van uw voorkeur kunt u punten op twee manieren invoeren:
1. Door te dubbelklikken in de gele kolom op de gewenste regel
2. Door op de knop Wijzigen te klikken als u op de gewenste regel staat.
3. Door met de rechtermuisknop te klikken op de gewenste regel. Er verschijnt dan een popupscherm met de keuzemogelijkheid om te wijzigen.
Nadat u de punten heeft ingegeven, kunt u kiezen voor het volgende:
· afsluiten m.b.v. de pijltoets ê naar beneden: u kunt dan gelijk punten ingeven voor de
onderliggende rij.
· afsluiten m.b.v. de pijltoets é naar boven: u kunt dan gelijk punten ingeven voor de
bovenliggende rij.
· afsluiten m.b.v. de Entertoets 8 . Het automatische invoeren/wijzigen stopt dan.
· afsluiten m.b.v. de Tabtoets. Er wordt dan gevraagd of u de gegevens wilt opslaan J/N.

Knoppen:
M.b.v. deze knop kunt u rechtstreeks punten invoeren bij de geselecteerde
ronde/koppel. U kunt ook de punten invoeren door in de betreffende (gele) kolom met de
muisaanwijzer te dubbelklikken.
M.b.v. deze knop roept u deze helpinformatie op.
M.b.v. deze knop sluit u het scherm af.
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3.7

Menu Rapporten

3.7.1

Instellingen
Dit overzicht laat alle instellingen zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.

3.7.2

Sponsors

3.7.2.1

Soorten Sponsors
Dit overzicht laat alle soorten sponsors zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.
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Sponsors
Dit overzicht laat alle sponsors zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.
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Spelers
Dit overzicht laat alle spelers zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.
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Koppels
Dit overzicht laat alle koppels zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.

3.7.5

Prijzen

3.7.5.1

Rondewinnaars
Dit overzicht laat alle rondewinnaars zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
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Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.

3.7.5.2

Extra rondewinnaars
Dit overzicht laat alle extra rondewinnaars zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.

3.7.5.3

Eindstanden
Dit overzicht laat de eindstanden zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.
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3.7.6.1

Top Scores
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Dit overzicht laat de top scores zien.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.
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Rondetellingen
Dit overzicht laat de rondetellingen zien.
Allereerst wordt een keuzescherm getoond, waarbij ingegeven moet worden welke rondes afgedrukt
moeten worden:

Vanaf Ronde: Geef hier de startronde in om af te drukken.
T/m ronde: Geef hier de eindronde in om af te drukken.
In bovenstaand voorbeeld worden rondes 1 t/m 29 afgedrukt. Wilt u alleen een tussenronde
afdrukken (b.v. 5) geeft dan in Vanaf Ronde: 5 T/m ronde: 5
Klik op OK om het overzicht op te starten of op Annuleren om de verwerking af te breken.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.
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Lege Rondeformulieren
Dit overzicht maakt lege rondeformulieren aan. Deze worden door de spelers gebruikt om hun punten
in te vullen.
Allereerst wordt een keuzescherm getoond, waarbij ingegeven moet worden welke rondes afgedrukt
moeten worden:

Vanaf Ronde: Geef hier de startronde in om af te drukken.
T/m ronde: Geef hier de eindronde in om af te drukken.
In bovenstaand voorbeeld worden rondes 1 t/m 29 afgedrukt. Wilt u alleen een tussenronde
afdrukken (b.v. 5) geeft dan in Vanaf Ronde: 5 T/m ronde: 5
Klik op OK om het overzicht op te starten of op Annuleren om de verwerking af te breken.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
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scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.

3.7.8

Indelingen

3.7.8.1

Tafelindeling
Dit overzicht laat de tafelindeling zien. Per ronde kan zo gezien worden welke koppels aan welke tafel
moeten zitten.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
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scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.

3.7.8.2

Tafelindeling per Koppel
Dit overzicht laat de tafelindeling per koppel zien. Per ronde kan zo gezien worden welke koppels aan
welke tafel moeten zitten.
Voordat dit overzicht wordt opgestart wordt eerst de vraag gesteld of u dit overzicht eerst op het
scherm wilt zien. Zie ook: Overzichten op het scherm.
Zie ook: Schermvoorbeeld overzichten voor een uitleg over de knoppenbalk bij het gebruik van het
overzicht op het beeldscherm.
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3.8

Venster

3.8.1

Trapsgewijs

M.b.v. deze keuze kunt u meerdere (openstaande) vensters trapsgewijs rangschikken op uw
beeldscherm (binnen het Winklaver hoofdscherm).

Hierboven ziet u 3 actieve schermen trapsgewijs verdeeld. Wilt u een scherm weer activeren, klik dan
op de tekstregel bovenaan het scherm (b.v. Overzicht van Extra Rondeprijzen.).
Dat scherm wordt dan "naar voren" gehaald.
U kunt ook in het Menu Venster kiezen voor 1 van de openstaande schermen (deze staan onderaan
vermeld met een vinkje vóór het actieve scherm).
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Naast elkaar

M.b.v. deze keuze kunt u meerdere (openstaande) vensters naast elkaar rangschikken op uw
beeldscherm (binnen het Winklaver hoofdscherm).

Hierboven ziet u 2 actieve schermen naast elkaar (voor zover dat mogelijk is) verdeeld. Wilt u een
scherm weer activeren, klik dan op de tekstregel bovenaan het scherm (b.v. Aanmaken van een
wedstrijdschema.) of klik gewoon ergens in het betreffende scherm.
Dat scherm wordt dan "naar voren" gehaald.
U kunt ook in het Menu Venster kiezen voor 1 van de openstaande schermen (deze staan onderaan
vermeld met een vinkje vóór het actieve scherm).

3.8.3

Pictogrammen schikken
Deze optie is alleen van belang als u meerder openstaande schermen (binnen Winklaver) heeft
geminimaliseerd. Er staan dan onderin het scherm pictogrammen van de schermen (in de oudere
versies van Windows). M.b.v. deze functie kunt u dan de pictogrammen rangschikken op naam en
netjes uitgelijnd op het scherm.
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3.9

Help

3.9.1

Inhoud
Deze optie laat het helpscherm van Winklaver zien. Van daaruit kunt u op zoek naar specifieke
helponderwerpen binnen de door u opgestarte module.
Als u eenmaal binnen Winklaver een vraag heeft, toets dan op de F1 (standaard windows-toets voor
helpinformatie) of klik op één van de vele Help-knoppen binnen Winklaver.

3.9.2

Zoek Help over...
Deze functie brengt u onmiddellijk naar de helpindex van het Winklaver helpbestand. Hier kunt u een
woord ingeven (op het tabblad Index) waarnaar u op zoek bent. Vervolgens verschijnen er woorden die
voldoen aan het zoekwoord dat u ingegeven heeft. M.b.v. de knop Weergeven komt u dan bij de
gewenste helpinformatie uit.

3.9.3

Hoe Help te gebruiken
Deze functie leidt u naar het onderstaande scherm, waar uitvoerig wordt ingegaan op het gebruik van
Help in windows-applicaties ( en dus ook in Winklaver).
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Controleer of er een update beschikbaar is...
Met behulp van deze functie (alleen in de geregistreerde versie) kunt u kijken of er een nieuwe(re)
versie van Winklaver aanwezig is of dat er aanvullingen zijn.
Er wordt dan een verbinding gemaakt met de Datatrieve Webserver om te bepalen of er een update is.
U dient wel een (openstaande) verbinding met het Internet te hebben om deze functie te kunnen
gebruiken.
Nadat u deze keuze in het menu heeft gemaakt, verschijnt een controle-scherm:

Indien er geen updates worden gevonden, verschijnt het volgende scherm:
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Indien er wel updates zijn, dan wordt allereerst gevraagd of u de nieuwe updates wilt installeren:

Als u dit niet wilt, klik dan op Nee. U kunt dan altijd op een later tijdstip alsnog kijken of er updates zijn.
Wilt u wel de updates installeren, klik dan op Ja. Winklaver wordt dan automatisch afgesloten en
verschijnt een scherm met de betreffende beschikbare updates:

De updates worden vervolgens opgehaald en geinstalleerd op uw computer. Na afloop zal Winklaver
weer opnieuw worden opgestart.

3.9.5

Info over de Programmatuur
Deze functie laat u gegevens zien over het programma, de eigenaar, de versie etc.:
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Tip van de Dag...
Hiermee kunt u een tip van de dag opvragen.

Laat Tips bij opstart zien: Als u dit aankruisvakje vult, dan wordt bij het opstarten van het programma
automatisch dit scherm getoond. Is dit vakje leeg, dan kunt u dit scherm ophalen m.b.v. de menukeuze
Help -> Tip van de Dag.
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Laat de vorige tip zien.

Laat de volgende tip zien.

Sluit het tipscherm af.

3.10

Register
Hier kunt u Winklaver officieel registreren.

Nadat u Winklaver hebt aangeschaft, krijgt u de bovenstaande gegevens toegestuurd. Deze gegevens
dienen in dit scherm te worden overgenomen op precies dezelfde wijze als toegestuurd. Klik dan op de
knop Registreren om Winklaver aktief te maken. Maakt u een fout in de registratie, dan verschijnt
onderstaand scherm:

U dient de gegevens dan opnieuw in te voeren middels de knop Registreren of contact op te nemen
met de support afdeling van Datatrieve Software b.v.
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Versie Historie
Versie: 1.00
Datum: september 2004
Opmerkingen: Eerste versie, in samenwerking met Edwin van der Zijden, coördinator van de jaarlijkse
KlaverjasMarathon, waarbij de opbrengst gaat naar het Familiehuis Daniel Den Hoed. Zie ook:
http://www.klaverjasmarathon.nl
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Licentie en Copyright
Op dit programma berust het copyright © 2004 van Datatrieve Software b.v.. Geen enkel bestand van
Winklaver mag worden gedistribueerd.
Iedere geregistreerde gebruiker heeft zijn/haar eigen licentie met een unieke registratie code.
Dit product wordt geleverd zoals-het-is. U gebruikt het volledig voor eigen risico. Door dit product te
gebruiken, erkend u de eigendomsrechten en het eigen risico.
Datatrieve Software b.v. of haar medewerkers zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor enige
schade die is ontstaan door het directe- of indirecte gebruik van dit product.
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6

Diversen

6.1

Schermvoorbeeld overzichten
Als u een overzicht op het scherm opvraagt, dan staat bovenin deze werkbalk:

M.b.v. deze knop wordt het overzicht passend gemaakt voor de volledige breedte van het
scherm.
M.b.v. deze knop wordt het overzicht passend gemaakt voor de volledige hoogte van het
scherm.
M.b.v. deze selectieknop kunt u in- en uitzoomen.
M.b.v. deze knop gaat u naar de eerste pagina terug.
M.b.v. deze knop gaat u 1 pagina terug.
M.b.v. deze knop gaat u 1 pagina verder.
M.b.v. deze knop gaat u naar de laatste pagina.

M.b.v. deze knop wordt de huidige pagina afgedrukt op de standaard-printer (u kunt de
standaard-printer instellen via het menu Bestand -> Printerinstelling).
M.b.v. deze selector kunt u rechtstreeks naar de opgegeven pagina.
M.b.v. deze knop kunt u het overzicht op de printer afdrukken nadat er eerst een keuzescherm
wordt afgebeeld waarmee u kunt aangeven naar welke
printer het overzicht gestuurd moet worden.
Hiermee geeft u aan hoeveel kopieen u wilt van dit overzicht.
D.m.v. deze knop breekt u het overzicht af.
M.b.v. deze ingave kunt u alles afdrukken, of een reeks, b.v. 1-12 of 4,5,7 (net
als in het dialoogvenster afdrukken)
Deze knop geeft u de mogelijkheid om te zoeken naar een bepaalde tekst in de af te drukken
pagina's. Nadat u hierop geklikt heeft, komt een apart ingavescherm om de zoekwaarde in te geven:
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Geef de om te zoeken tekst in en klik op Start of breek de verwerking af door op Annuleren te
drukken.

Als u deze knop indrukt, dan blijft u in het schermvoorbeeld nadat het overzicht is afgedrukt
(normaliter wordt het schermvoorbeeld afgesloten nadat het overzicht is afgedrukt).

6.2

Overzichten op het scherm
Bij de meeste overzichten binnen Winklaver wordt vóórdat het overzicht wordt opgestart, eerst de
vraag gesteld of het overzicht eerst op het scherm moet worden afgedrukt:

Als u voor Ja kiest, dan wordt het overzicht aangemaakt en éérst op het beeldscherm afgedrukt.
Vervolgens kunt u dan besluiten om het overzicht op de printer af te drukken of om de verwerking te
beeïndigen.
Kiest u voor Nee, dan wordt het overzicht aangemaakt en op de standaard-printer afgedrukt.
Kiest u voor Annuleren, dan wordt de verwerking afgebroken.
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Support

7.1

Support
Uw vragen, commentaar en suggesties zijn welkom. Controleer regelmatig onze website voor
nieuwere versies (www.datatrieve.nl).
U kunt ons ook op de onderstaande manier bereiken:
Datatrieve Software b.v.
Ziedewijdsedijk 112
2992 VR Barendrecht
Telefoon: +31 (0)78 677 5006
Telefax: +31 (0)78 677 5006
Website: www.datatrieve.nl
Email: Support@datatrieve.nl
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