Til alle klubberne i BL og DL i sæsonen 2015-16

Det er ekstremt vigtigt at denne ”skriv” LiveSTATS om bliver videreinformeret
til relevante personer som arbejder med SmartSTATS 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 SmartSTATS (kræver at programmet er installeret
på computeren) 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 (hav
evt. en genvej liggende på skrivebordet

Klik på ok

Indtast Username og Password og tryk
Next>>
Server URL: http://operator.baskethotel.com/dbbf/
Username: 2015-16
Password: basketball

Vælg den kamp som du skal føre stats
for i drop-down menuen og tryk Finish

Klik på ”Browse”

Skriv et sigende navn (f.eks. Finland vs
Iceland 250715) i Filnavn og og klik på ikonet ”skrivebord” i venstre side
og tryk ”Gem”
Herefter er din log-fil af kampen gemt på skrivebordet af din computer.

Efter at du har gemt filen får du dette
vindue der bekræfter hvor din log-fil af kampen er gemt. Tryk OK uden
af foretag din noget.

Herefter er du nu logget ind på
kampen og du ændre/checke spillerne, således at du har de samme
spillere i livestats som holdene har skrevet i protokollen.
Alle data i dette vindue er forhåndsudfyldt, så du skal ikke gøre noget
udover at trykke på Next>>

Du får nu en oversigt over
alle de spillere som kampens 2 hold er oprettet med i Smartstats.
Få fat i kampens protokol og foretag de ændringer der skal foretages.
Skal en spiller helt slettes fjerner du blot nummeret på spilleren. Dette
gør du ved at klikke på spillerens nummer og deleter det.
Er der spillere der har skiftet trøjenummer, klikker du på spillerens
nummer og skriver det nye nummer. Bemærk at der er ikke er 2 spillere,
fra samme hold, der kan have samme nummer.
Mangler der en spiller på listen, er det fordi vedkommende ikke er
oprettet i SmartSTATS. Dette kan du ikke gøre noget ved, men du må i
stedet for bruge en af de andre spillere der ellers skulle være slettet. Så

kan de ansvarlige for SmartSTATS efterfølgede tilføje den nye spiller og
tilrettet stats bag om systemet.
Når du har foretaget alle dine rettelser udfra kampens protokol klikker
du på Next>>

Dette vindue er forhåndsdefineret af
SmartsSTATS så du skal blot klikke på Next>>

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.

Vælg de 5 spillere fra begge hold der
starter på banen og klik på ok.

Og så du klar til at føre
kampen via LiveSTATS.

God fornøjelse

