DGI Tidtagning
Brugermanual

Side 2

Indholdsfortegnelse

Side 3

Forord

Side 4

Log ind

Side 5

Opret eftertilmelding

Side 6

Scanning af chip

Side 7

Upload chip

Side 8

Tjek deltagerlisten

Side 9-10

Udtræk deltagerliste

Side 11

Indtast eftertilmeldinger

Side 12-14

Start Lapio Connect

Side 15

Starttider

Side 16

Find det offentlige link

Side 17-18

Rediger chipdata

Side 19

Send beskeder

Side 20-21

Funktionen Tidtagning

Side 22-23

Indstillinger

Side 24-29

Felter

2

Forord
Denne manual vil hjælpe dig igennem afviklingen af et løb med
Lapio softwaren. Manualen er bygget op på følgende måde:
De forreste hvide sider er bygget kronologisk op omkring
afviklingen af et løb. Dvs. fra man starter med at klargøre
eftertilmeldinger, tildeling af chip til selve afviklingen af løbet.
De bageste sider med blå baggrund er vejledning i funktioner –
som man umiddelbart ikke har brug for – men som kan være
nødvendige at skulle bruge. Det er mere avancerede funktioner,
samt funktioner som kan afhjælpe eventuelle opståede
problemer.
Er der punkter man ikke forstår i denne manual, så kan man
også hente hjælp på www.dgitidtagning.dk/vejledning eller ved
at ringe til support på 79 40 46 66. Opdager man fejl eller
mangler i denne manual, så er man meget velkommen til at
indrapportere dette til denne mailadresse: soeren.leth@dgi.dk

Vi håber du og din forening får et vellykket motionsarrangement
og god fornøjelse med tidtagningen.
Med venlig hilsen
DGI Tidtagning
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Log ind
Det anbefales at bruge browserne Mozilla Firefox eller Google Chrome.
1.

Skriv nedenstående URL

2. Indtast din e-mail og password som du har modtaget på mail fra Lapio.
(OBS , det er samme e-mail og password du skal bruge til alle dine løb)
Har du glemt dit password, så klik på lost password på forsiden af Lapio

3.

Find dit løb i kalenderen og klik
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Opret eftertilmelding
1.

Klik på deltagere

2.

Klik på knappen funktion og dernæst Tilføj eftertilmeldte

3.

Skal du tildele en særlig kategori, så vælg i kategori ellers
spring kategori over.
Indtast antallet af eftertilmeldinger.
Giv eftertilmeldingerne et navn fx Xtra nummer eller
Eftertilmelding

4.
5.
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Scanning af chip
1. Tilslut scanner til computer

2. Klik på tag scanner icon på computerens skrivebord

3. Klik på start - Pak chip og startnummer sammen i fx kuvert og før
hver enkelt kuvert med chip over scanneren, så chipnummer
fremkommer i programmet. Inden næste chip scannes, markér
feltet Num og lav nummeret om til først startnummer i den
serie der scannes. Klik save, når du har scannet alle chip til dit
løb.

4. Gem fil på USB-stik eller på skrivebord.
5. Klik på Clear og gentag punkt 3 og 4, hvis I har flere løb eller ny
kategori.
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Upload chip
1. Klik på tidtagning

2. Klik på start nr. og chip

3. Klik på sammenknyt chip og startnumre

1. Vælg Chips, hvis du kun vil uploade chip.
2. Vælg Chips og startnumre, hvis du vil uploade både
startnummer og chip.
3. Vælg Startnumre, hvis du kun vil uploade startnumre
4. Tildel til express skal kun bruges, hvis det er særligt
aftalt med DGI

4. Vælg derefter kategorien
5. Vælg datafil. Den scanningsfil med chip og startnumre.
6. Klik på upload og den valgte kategori har fået tildelt startnumre
og chip
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Tjek deltagerlisten
Når alle chip er scannet og start nr. og chip er uploadet, så lav et tjek
af deltagerlisten og de pakkede kuverter.
1. Tjek at der ikke er udråbstegn ud for chipkode. Er der det, så skift
den manuelt.
2. Tjek herefter at start nr. og chip på deltagerlisten også stemmer
overens med de start nr. og chip som er i kuverterne. Tjek fx hver
20. kuvert.
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Udtræk deltagerliste
Følg nedenstående vejledning for at få deltagerlisten ud af
databasen med korrekt anvendelse af æ, ø og å. Trækker du
deltagerlisten direkte ud i Excel, så vil æ, ø og å formentlig
lave sjove tegn.
1. Klik på deltagere i menulinjen

2. Klik herefter på knappen funktion og eksporter deltagere

3. I næste vindue vælges i Åben med ”anden” og herefter
vælg ”Noteblok” og klik ok.

9

Udtræk deltagerliste
4. Markér nu indholdet i Notesblokken med Ctrl A og kopier med
Ctrl C

5. Åben
a)
b)
c)
d)
e)

Excel og indsæt indholdet i celle A1. Markér kolonne A og
Klik på Data
Klik på Tekst til kolonner
Klik på Næste i vinduet som åbner
Sæt flueben i Komma og klik Næste
Klik på Udfør

6. Herefter har du deltagerlisten formateret i Excel og lige til at
arbejde med. Se også videovejledning på www.dgitidtagning.dk
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Indtast eftertilmeldinger
Indtastningen af eftertilmeldinger kan foregår når som helst. Dog er
det en god idé at få tastet dem hurtigst muligt, da den
eftertilmeldtes navn så vil figurere på resultatlisten. Browserne
Mozilla Firefox og Google Chrome anbefales til dette.

1.

Klik på deltagere

2.
3.
4.
5.

Klik på en linje og linjen åbner
Tast navn – evt. hold – og vælg den korrekte kategori
Tryk Enter eller på fluebenet til højre for at lukke og gemme
Rediger alle felter – bl.a. e-mail – Klik på blyanten til højre
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Start Lapio Connect
1.

Klik på Lapio connect på computerens skrivebord

2.

Log ind med e-mail og password som du har modtaget på mail
fra Lapio. (OBS , det er samme e-mail og password du skal bruge til alle
dine løb)

1.

Vælg din event og klik på knappen time it
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4.

Klik på Find Readers

5.

Lapio Connect søger efter lite reader( e). Når den/de
fremkommer i vinduet, så er Lapio connect klar til at modtage
data fra lite reader( e)
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6.

Tjek læsninger fra chip og urets synkronisering.
a. Antallet af læsninger viser hvor godt måtterne læser
chippene.
b. Filtreret viser hvor mange gange en chip har passeret
måtterne
c.
Unikke viser antallet af chip som har passeret måtterne
d. Sidste viser tiden på seneste chiplæsning

7.

Tjek i vinduet at tiden på seneste chiplæsning passer med den
faktiske tid på computeren/verdensuret. Har man én computer til
hver lite reader, så tjek at tiden er den samme i vinduet på begge
computere. Hvis ikke, så luk Lapio Connect vinduet og start
forfra.

Ikke over 20
sek. forskel

8.

Når løbet starter, så klik på knappen Start Race. Det markerer
”gunstarten”. Hvis der ønskes individuelle starttider, så sæt
flueben i Reading from start line.

9.
Når starten er gået, fjern fluebenet i Reading from start line igen.
10. Efter løbet lukkes Lapio Connect på det røde kryds i højre hjørne.
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Starttider
Når man har trykket start race i Lapio connect, så skal man huske
at indsætte de korrekte starttider på hver enkelt kategori. Dette
gøres i administrationsmodulet under tidtagning og starttider.
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Find det offentlige link

Øverst i administrationsmodulets højre hjørne vil man hele tiden
kunne finde den grønne knap ”Vis Forside”
Ved klik her åbner et nyt faneblad med funktionerne vist ovenfor.
Der kan også ”skydes genvej” ved at klikke direkte på en af
funktionerne.
Direkte
Direkte
Direkte
Direkte
Direkte
Direkte
Direkte
Direkte
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til
til
til
til
til
til
til
til

tilmeldingssiden
startlisten
resultater
foto side (hvis denne er slået til)
tracking (ikke en mulighed i DK)
LIVE siden, når løbet er i gang
speaker siden, når løbet er i gang
Podium (podium viser top-5 i hver kategori)

Rediger chipdata
Det kan være nødvendigt at redigere chipdata, hvis fx en deltager ikke
har fået en splittid eller fx en starttid i stedet for en sluttid.
1.

Klik på deltagere

2.

Find pågældende deltager og klik på chipkoden

3.

I redigeringsboksen kan man gøre følgende
a. I Data kilde taster du dine initialer
b. I Tid taster du enten faktiske tidspunkt eller den
tilbagelagt tid
c.
Hvis tidspunkt, så klikkes blot gem
d. Hvis tilbagelagte tid, så skal man sætte tiden relativ til
den tid der ligger umiddelbart før og herefter gem
e. På den blå knap ud for tiden kan man on- og offsette en tid.
Slet aldrig en tid!

4.

Er en sluttid fx blevet registreret som en starttid, så kopier
tidspunktet og sæt ind i Tid og vælg i Datasæt type sluttid og
tryk gem. Offset derefter den forkerte tid.
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Rediger chipdata
Det kan være nødvendigt at redigere flere chipdata på én gang, hvis
man fx har fået lavet sluttider som start eller omvendt.
1. Klik på Chip data

2. Klik på Funktion og rediger chip data

3. Nu kan en hel række data rettes
a. Vælg reader i data kilde
b. Find første tid
c. Find sidste tid
d. Vælg hvilken type data
e. Vælg hvilken type data der skal konverteres til
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Send beskeder
Det kan være en stor fordel, at være i stand til at kommunikere med de
tilmeldte deltagere. Her kan funktionen Beskeder bruges
1.

Klik på beskeder

2.

Herefter kommer tre nye muligheder frem

3.

Ny email til deltagerne
a. I til feltet kan man se hvor mange emails man kan skrive til
b. I fra feltet kan man skrive sin egen email, således vil
eventuelle spørgsmål sendes til denne email
c.
Skriv et relevant emne
d. I teksten kan indsættes koder, således fx navn på deltageren
hentes fra deltagerlisten. Deltager-link er facebook link, så
deltageren kan forbinde til facebook og få sit resultat live
herpå.

4.

Live beskeder – her kan du selv forme den besked der skal sendes
på SMS eller facebook. Bed DGI lave beskeden.

5.

Afsendt - Her kan man se status for afsendte SMS og facebook
beskeder
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Funktionen Tidtagning
Funktionen tidtagning er basal for hele afviklingen af et løb. Det er her
opsætningen og redigeringen af tidtagningen foretages. DGI indstiller
normalt denne funktion.
1. Klik på knappen Tidtagning

Herefter kommer yderligere 4 valgmuligheder frem. Start nr. og Chip
er beskrevet under Upload af chip på side 6.

2. Tidtagningspunkter – Klik på grøn knap for at tilføje

a. Tilføj tidtagningspunkt for hver distance (race ID) Har en
distance flere omgange, så angives antallet af omgange
nederste felt.

3. Chip data – her kan chip data redigeres eller uploades manuelt
a. Klik på Upload chip data for manuel upload
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Funktionen Tidtagning
b. Angiv kilde (fx dine intialer eller navn på fil - Find fil fra Elite
eller lite reader – angiv i fanebladet om det er starttider eller
sluttider – Upload

b. Har tiderne ikke været 100% synkrone på de elite eller lite
readere du har brugt, så kan du ”skubbe” tiderne på en eller
flere bokse, så de bliver helt synkrone. Klik på
redigeringsikonet helt ude til højre for data og et vindue åbner,
hvor du kan ”skubbe” tiden frem eller tilbage.

c. Tilføj manuelt en start tid eller tildel hver enkelt kategori en
starttid. Klik på knappen Tilføj starttid. Tiden i primære start tid
generes automatisk, når der i Lapio connect trykkes ”start
løbet”. Ellers kan alle kategorier tildeles en individuel start tid.

21

Indstillinger
Første punkt i administrationsmodullet er indstillinger. De nødvendige
indstillinger er som udgangspunkt sat op af en DGI medarbejder, dog
kan man få brug for at ændre.

1. Oversigt: Her kan man blot se fordeling af deltagere i kategorierne,
samt tilføje administratorer
2. Basis: Basis indstillinger for løbet, hvor dato, tid osv. kan
redigeres. Tekst til forside på det offentlige link laves og redigeres
også her.
3. Styling: Her kan du style den offentlige side, så den får et layout
der passer til dit løb.
4. Tilmelding: Indstillinger for åbne og lukke online tilmeldingen, max
deltagere osv. I tekstboksen nederst kan der skrives beskeder på
deltagerkvitteringen.
5. Tilpasninger: Forskellige funktioner kan til- eller fravælges
6. Integration: Se beskrivelser på næste side
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Indstillinger
a. Google analytics: Indsæt kode fra google analyse i dette felt og du
får en komplet analyse af trafikken på tilmelding, startliste og
resultatliste
b. Bitcoin: endnu ikke tilgængelig i DK
c. Facebook side URL: indsæt foreningens facebook side og få ekstra
mange likes
d. Facebook logo: Indsæt URL til det facebook logo du vil have vist på
facebook.
e. Style sheet: Kan kun administreres af DGI/Lapio
f. Kvitterings logo: Få jeres eget logo på deltagerkvitteringen
g. Diplom billede: Fremstil et diplom og læg URL til diplomet ind, så
kan deltagerne selv downloade og printe diplomet. Se video på
www.dgitidtagning.dk/vejledning hvordan dette gøres.
h. Youtube mål video: Sæt et videokamera ved målstregen. Rediger
og upload denne video til youtube. Læg sidste del at youtube koden
ind i dette felt. Beregn tiden fra løbets start til videoens start og
indsæt denne tid. Herefter vil systemet finde små 15 sek. klip af
deltageren kommer i mål. Se også vejledning til dette på
www.dgitidtagning.dk/vejledning
i. Point system: Bed DGI om en kode til pointsystem, hvis I fx
afvikler en cup eller serie af løb. Når koden er indsat vil systemet
automatisk genererer point til deltagerne.
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Felter
Funktionen felter bruges til at lave tilføjelsesmuligheder udover basis
funktionerne.

1. For hvert felt som skal oprettes klikkes på den grønne knap først

a. Tekst: Opret et tekstfelt, hvis deltageren skal kunne skrive
en besked til arrangøren

b. Tilvalg: gør det muligt for deltageren at lave et tilvalg med
eller uden betaling. Fx tøj, sandwich el.lign.
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Felter
c. Hjælpetekst: opret en hjælpetekst/besked i tilmeldingen

d. Text område: samme som punkt a, blot større tekst felt

e. Tvungen: Kan fx bruges til at indsætte et gebyr
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Felter
f. Chip: Har deltagerne selv chip indsættes dette felt og
deltagerne har mulighed for selv at skrive chipnummer

g. Liste: Skal deltagerne vælge et T-shirt, så indsæt en liste,
hvor der kan angives størrelser og evt. pris
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Felter
h. Dato: Har man brug for evt. at kende deltagerens
fødselsdag eller en dato for anden ting, så kan dette felt
bruges

i. Popup: Hvis man gerne vil have en racewaiver, så kan den
laves her.
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Felter
h. Indsamling: har man et velgørenhedsløb, så kan en
indsamling være aktuelt.
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Felter
2. Liste indstillinger: Ønsker man en anden opstilling på start-, resultat- eller
live liste, så kan disse redigeres under liste indstillinger. Koderne står på
engelsk pga. af systemet, men i ledetekst kan man skrive den synlige tekst
på dansk. Altså vælges category i navn, så kan man i ledetekst skrive
Kategori

2. Rabat koder:
Klik på grøn knap for at oprette rabatkode og udfyld felterne
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