Til alle klubberne i BL og DL

Det er derfor ekstremt vigtigt at denne mail bliver videreinformeret til
relevante personer som arbejder med LIVESTATS i forbindelse med jeres
hjemmekampe. Print evt. mailen ud og have den i nærheden af den computer
i bruger til LIVESTATS til hjemmekampene.
Når du skal logge dig på LIVESTATS skal du gøre som du plejer, men jeg vil
lige for en sikkerheds skyld gennemgå proceduren her:
<klik på MBT Smartsstats ikonet for at åbne LIVESTATS>
< Sæt hak i Standalone (one operator per game) hvis du laver LIVESTATS
med 1 computer og sæt flueben i Work in online mode (live statistics on
Internet) og tryk ok.

Sæt serverurl til nedennævnte og udfyld Username og Password og tryk
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Vælg den kamp som du skal føre LIVESTATS for og tryk Finish

Du bliver nu bedt om at load en log-fil af kampen. Skriv et sigende navn og
tryk Browse. Herefter kan du gemme din log-fil på computeret. Gem den på
skrivebordet, så er den altid nem at finde igen.

Hvis du ikke allerede har skrevet et sigende navn, så gør det nu, vælg
skrivebord og tryk på gem.

Herefter komme du tilbage til Data file og tryk ok

Herefter er du logget ind og kan nu begynde at checke/ændre spillerene så
du har de rigtige spillere i LIVESTATS.

Du skal checke om oplysninger er rigtige og eventuelt ændre data.
Du skal vælge trøjefarve på de 2 hold, så det bliver nemmere at se forskel på
holdene i Smartstats.
Tryk
I næste vindue ser du de 2 hold roster. Der er som udgangspunkt flere
spillere på listen end de 12 der kan deltage i kampen.
Du skal sikre dig via de officielle holdopstillinger at de op til 12 spillere som
kan spille, har de rigtige trøjenumre.
Samtidigt skal du sikre dig at spillere, der er på listen men som ikke skal
deltage i kampen skal slettes.

Dette gør du ved at få fat i protokolføreren og afstemme vinduet med de
holdopstillinger som de 2 hold har afleveret ved dommerbordet.
Du sletter spillerne som ikke er med i kampen ved at klikke på det røde X og
derefter JA. Du skal gøre det for alle de spillere som ikke deltager i kampen.
Du skal også være opmærksom på om alle numrene på trøjerne passer med
spillernavnene. Ellers skal du rette dem. Klik på nummer udfor den
pågældende spiller og tast det rigtige nummer.
Husk at 2 spillere fra samme hold, ikke kan have samme nummer.
Tryk

Dette vindue skal du ignorere da det er forhåndsdefineret af Smartstats.

Tryk
Nu er du meget tæt på at være klar til kamp.
De sidste du skal gøre inden at du er klar til kampen, er at indsætte de 5
startende spillere fra hvert hold.
Klik på Substitute Multiple og vælg de 5 starter fra hvert hold.

Tryk

Herefter trykker du på
starter.

og afventer således at kampen

