Instrukcja obsługi portalu zapisów
1. Rejestracja i Logowanie użytkownika
Wejście do portalu i rejestracji znajduje się na stronie www.datasport.pl pod przyciskiem [ZAPISY] i
[WEJŚCIE DO PORTALU ZAPISÓW]. Ukazuje się ekran logowania z możliwością zarejestrowania
nowego użytkownika. Należy podać dane adresowe i określić login i hasło – nie zawierające żadnych
specjalnych znaków i w miarę łatwe do zapamiętania. Login i hasło służą potem do zalogowania się
do portalu i definiowania i kontrolowania zapisów do zawodów. Jeden użytkownik portalu zapisów
(Organizator) powinien być tylko jeden raz zarejestrowany w portalu nawet jeżeli prowadzi
zapisy do kilku zawodów jednocześnie.
W przypadku utraty (zapomnienia hasła) można skorzystać z opcji jego przypomnienia. Hasło zostanie
wysłane na adres poczty elektronicznej podanej przy rejestracji użytkownika.

2. Jak skonfigurować nowe zapisy do nowych zawodów
Po zalogowaniu się do portalu widzimy listę z wyszczególnionymi wszystkimi zapisami do zawodów
użytkownika (początkowo pustą).
-Wybieramy dodaj i otwiera się nowe okno w którym należy podać nazwę, datę i miejscowość
w której odbywają się zawody a następnie wybieramy dalej
-Ukaże się ekran - drugi etap – wprowadzanie kategorii generalnych. Wybierz dodaj .
-Ukaże się ekran w którym wprowadzamy: Nazwę kategorii generalnej, czyli np. dystans,
rodzaj np. Rolki, Wózki, Bieg, Open – kategoria generalna musi obejmować zawodników,
których wyniki mają być porównywane w jednych wynikach. Oprócz pełnej nazwy
wprowadzamy 4-ro literowy skrót kategorii generalnej – używany później na listach, w
wynikach, na tablicach świetlnych itp., oraz decydujemy czy kategoria ma być do wyboru na
formularzu przez zapisującego się zawodnika i czy ma być wyświetlana na liście zgłoszonych.
Jeżeli w naszych zawodach będzie występowała tylko jedna kategoria generalna, niezależnie
od zaznaczenia, nie będzie ona wyświetlana na formularzu a wszyscy rejestrujący się
zawodnicy będą do niej zapisani. Klikamy Zastosuj
-Znajdujemy się z powrotem w etapie drugim i możemy teraz:
a) dodaj – dodać kolejną kategorię generalną
b)konfiguruj – dodać lub zmienić dla kategorii generalnej kategorie wiekowe i inne
c)usuń – usunąć kategorię główną i wszystkie jej pod-kategorie.
Wybieramy konfiguruj.
-pojawia się kolejny ekran i możemy :
a)dodać kategorie wiekowe do kategorii generalnej
b)dodać kategorie dodatkowe do kategorii generalnej
c)zmienić nazwę, skrót i sposoby wyświetlania kategorii generalnej.
Wybieramy dodaj kategorie wiekowe.
-Na tym ekranie możemy dla danej kategorii generalnej zdefiniować kategorie wiekowe
osobno dla mężczyzn i kobiet. Przyciskając przyciski możemy łatwo wygenerować kategorie
do 5 lub 10 lat, przyciskiem dodaj możemy definiować przedziały kategorii wiekowych także
ręcznie. Przyciskami wstaw możemy dokładać kolejny przedział kategorii powyżej, a usuń
usuwa przedział z listy. Należy uważać aby przedziały kategorii wiekowych jednoznacznie
obejmowały wszystkich zawodników! Nie wolno dopuścić aby ten sam zawodnik
urodzony w określonym roku należał do dwóch różnych przedziałów kategorii
wiekowych.
Wybieramy Zapisz i wracamy do ekranu konfiguracji kategorii generalnej. Wybieramy Dodaj
grupę kategorii dodatkowych.
-W ekranie kategorii dodatkowych możemy dodać kolejną kategorię dodatkową dla której
określamy: nazwę, skrót (10 znaków), oraz parametry wyświetlania. I tu możemy dodać
kolejną kategorię dodatkową, wstawić kolejn powyżej lub usunąć y listz. Kategorie pojawią
się na formularzu w kolejności określonej podczas ich konfigurowania.
Wybieramy Zapisz i wróć.
Jeżeli skonfigurowaliśmy już wszystkie kategorie generalne, wiekowe i dodatkowe wybieramy
przycisk Dalej i przechodzimy do etapu trzeciego.

-Etap trzeci – Parametry zawodów – określamy od którego numeru startowego mają być one
przydzielane kolejno zgłaszającym się zawodnikom. Jeżeli chcemy aby numery nie były
wyświetlane na liście zgłoszonych wpisujemy 5000. Numery powyżej 5000 nie pojawią się na
liście zgłoszonych. Taka sytuacja jest korzystna w przypadku gdy chcemy przydzielać numery
startowe np. wg. kolejności wpłat albo wszystkim zawodnikom dopiero przed zawodami.
Korzystając z panelu edycji zgłoszeń możemy potem zmieniać przydzielone zawodnikom
numery jednostkowo i seryjnie. Jako parametr możemy także podać logo zawodów – plik
graficzny JPG, który będzie wyświetlany w nagłówku ekranu zapisów do zawodów. Wciskamy
Dalej
Zapisy są gotowe. System podaje nam link do zapisów, który podłączamy na swojej stronie
internetowej, przesyłamy np. do Maratonypolskie.pl do podłączenia jako zapisy naszych
zawodów itp. Link do zapisów przesyłany jest także do nas mailem na adres podany przy
rejestracji użytkownika.
UWAGA ! Bezpośrednio po zdefiniowaniu zawodów domyślnie formularz zgłoszeń jest
zablokowany. Aby go odblokować z panelu zawodów po zalogowaniu się do systemu
należy kliknąć przy danych zawodach przycisk Włącz zapisy. Kolejny raz wciskany
przycisk zablokuje formularz i tak na zmianę. Możemy w ten sposób uruchamiać i
blokować zapisy np. w sytuacji limitu zapisów.

3. Panel edycji
To panel w którym możemy dokonywać wszelkich zmian w zgłoszeniach zawodników, które
zapisywane są w naszym systemie po wypełnieniu przez zawodników formularza internetowego. W
szczególności możemy:
a) wyszukać zawodnika wpisując numer lub fragment nazwiska i przycisk szukaj
b) zmienić numer zawodnika – wpisując nowy numer w okienko numer i wciskając zmień numer.
c) Dodać kolejnego zawodnika – wpisując numer w okienko numer i wciskając dodaj dokonujemy zgłoszenia nowego zawodnika. Po wypełnieniu wszystkich danych wciskamy
zapisz.
d) Usunąć zawodnika – przyciskiem usuń
e) Wyświetlić listę zgłoszonych przyciskiem lista. Można podać wiele warunków do
odfiltrowania zgłoszonych na liście. Z panelu sterowania listy możemy także wydrukować
wypełnione danymi zawodników karty zgłoszeń !!!
f) Wyeksportować wszystkich zgłoszonych zawodników do Excela – powstaje plik, który
zapisujemy i możemy otworzyć go Excelem – użyć we własnych systemach pomiaru czasu itp.
g) Przesunąć numery startowe seryjnie – podajemy zakres od numeru do numeru i o ile numerów
chcemy je zmienić (+ i -)
h) Nadać automatycznie numery – począwszy od numeru, wybierając albo tylko dla zapłaconych,
albo niezapłaconych albo dla dowolnych, i wciskając Wykonaj.
Panel edycji to bardzo wygodne i szybkie narzędzie do obrabiania zgłoszeń zawodników i
przygotowania do zawodów. Mając w biurze zawodów dostęp do Internetu możemy jednocześnie
z wielu komputerów obsługiwać zapisy nawet największych zawodów.

Życzymy zadowolenia z korzystania z serwisu.
W razie konieczności – służymy pomocą:
panel@datasport.pl
Marek Zieliński – 602722968

