Baldus Cup 2018
Resultatregistrering
Registrering av resultat gjøres i Profixio av banesekretariat på alle baner,
enten via PC eller mobil/nettbrett.
Registrér resultat snarest mulig etter kampslutt. Registrert resultat vil
automatisk bli publisert på nett og i Profixio-app.
Registrering via app på mobil/nettbrett:
Registrering gjøres i appen “Profixio TX”, denne må evt. lastes ned fra
AppStore/PlayStore og installeres på mobiltlf/nettbrettet:

Åpne app’en og søk opp Baldus Cup 2018:

Når du har fått opp turneringen Baldus Cup 2018, klikk på “Login” knappen og
registrer navnet ditt og oppgi turneringens passord, **** (oppgis ved
oppmøte):

Etter innlogging må du søke opp aktuell kamp via kampnr:
Bruk knappen “Search”, skriv inn kampnr og klikk på kampen:

Side 2 av 6

Klikk på aktuell kamp og velg gjerne “Show field” i menyen, dette vil liste alle
kamper på aktuell bane i kronologisk rekkefølge:

For å registrere resultat, klikk på aktuell kamp. Velg “Register result”. Tast
deretter inn antall mål, velg vinner og klikk på “Save”:

Neste kamp finner du i lista hvis du har valgt å vise liste for aktuell bane, eller
evt. ved å søke opp via kampnr.
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Registrering via PC og nettleser:
I en nettleser, gå til følgende side:
https://www.profixio.com/res/baldus-cup-2018
I innloggingsbildet, skriv inn passord for turneringen, **** (oppgis ved
oppmøte), og ditt navn.

Du får da opp siden for resultatregistrering:
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For å registrere resultat, søk opp aktuell kamp via kampnr eller klikk på kampnr i
første kolonne:

●
●

Tast inn resultat og velg vinner (hvis ikke uavgjort).
Klikk "Lagre" (vinduet lukkes etter "Lagre")

Noen flere muligheter (brukes normalt sett ikke):
1. Man kan legge til kampkommentar, slik som "Vant etter straffer"
2. Her kan du endre hvilke lag som faktisk spilte kampen
Tips: Bruk filter i skjermbildet for å hente ut kun aktuelle kamper, slik:
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“Live” registrering (for viderekomne)
Det er mulig å registrere mål underveis i kampen. Dette gjør det spennende å
følge kampen på nett. Spesielt i avsluttende sluttspillkamper er dette noe som
kan benyttes av banesekretariatet.
For å registrere “live”, klikk på “Livereg” på den aktuelle kamp:

Velg fanen “Kamphendelser” i dialogen som kommer opp.
Der kan du velge de mest aktuelle hendelser:
1. “Kampstart” i det dommeren starter kampen
2. “Mål” for i registrere mål for hjemme-/bortelag
3. “Kamp slutt” når sluttsignalet går

Lykke til!
Sport, Baldus.
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