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Velkommen

Tak fordi du bruger Skyttecenteret. Programmet er fuldstændigt gratis at bruge. 

Dette program er lavet specifikt til at håndtere en skytteforening. 

Regnskabs delen er lavet så enkelt og simpelt som overhovedet muligt, så stort set enhver kan påtage sig
hvervet som kasserer. Her er alle begreb som kasse kladder mm. udeladt, men regnskabet er stadig
gældende og kan gøre en revisor glad :-)

En af programmets rigtig stærke sider, er evnen til at alle kan få adgang til de samme data, dvs. at forbinde
sig til en Microsoft SQL server. Dvs. at alle kan se de samme data samtidig. Se mere under 'Indstillinger'. 

Hvis du har nogen forslag til forbedringer eller du måske har fundet en fejl, så skal du være velkommen til at
kontakte mig.

Det kan gøres på e-mail adressen: skyttecenteret@skyttecenteret.dk

Skyttecenteret frasiger sig ethvert ansvar for tab af data ved brug af programmet, både ved korrekt
og ukorrekt brug af softwaren.
Skyttecenteret er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab,
manglende fortjeneste eller andet indirekte tab, ved korrekt eller ukorrekt brug af softwaren.

Husk, du kan trykke F1 hvor som helst i programmet, for at åbne denne hjælpefil.

Med venlig hilsen
Peer Larsen

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Det med småt

Skyttecenteret frasiger sig ethvert ansvar for
tab af data ved brug af programmet, både ved
korrekt og ukorrekt brug af softwaren.

Skyttecenteret er under ingen
omstændigheder ansvarlig for produktions-
bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller
andet indirekte tab, ved korrekt eller ukorrekt brug af

mailto:skyttecenteret@skyttecenteret.dk
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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softwaren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Programmet er delt op i to funktioner

Programmet er delt op i to funktioner på båndet. En til 'Sælger adgang' og en til 'Administrator adgang' Nogle
af de funktioner som findes i 'Sælger adgang' vil også være blændet af.

'Sælger adgang' + 'Administrator adgang' giver adgang til fanebladet 'Medlemmer'.  

'Administrator adgang' giver adgang til 'Forening' fanebladet.

Se under Brugere for mere information om tildeling af bruger rettigheder.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Programmet vil ikke starte efter installation

Hvis man ikke er logget på med en Microsoft konto på sin computer, vil programmet ALTID fejle, når det
prøver at starte op. Dette skyldes at der bruges en lokal konto og iKKE en Microsoft konto.

Jeg må ærligt indrømme, at jeg ved ikke hvorfor, men problemet løses ved at logge på med en Microsoft
konto.

Det kan dog også skyldes, at programmet ikke er installeret korrekt. Dvs. at du har startet den
forkerte fil op, da du skulle installere programmet, så SQL serveren ikke er blevet installeret.
HUSK, at det er filen 'setup.exe' du skal starte og IKKE 'data.msi'. Ydermere SKAL filerne være
pakket ud, du skal IKKE starte dem op inde fra ZIP filen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

L/K

L/K er en forkortelse af 'Løbende kontingent'.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Har alle glemt deres adgangskode?

Normal vis har hele bestyrelsen adgang til programmet, men hvis det skulle ske, at alle dem som har
adgang, har glemt deres kode, findes der en bagdør. Dette kræver dog at man har et specielt brugernavn og
adgangskode. 

Dette kan man få udleveret af mig, hvis man kan bevise at man er formand af bestyrelsen i den pågældende
skytteforening. Det udleverede brugernavn og adgangskode, virker kun én gang.

Skriv til skyttecenteret@skyttecenteret.dk

Når man har indtastet dette, åbner der sig et vindue, hvor man kan se alle dem som har adgang til
programmet, samt deres brugernanve og password.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Problemer med brevfletning efter opgradering af Office

Problemer med brevfletning, efter opgradering af Office pakken

Det skal lige siges, at jeg, eller mit program, INTET har med nedenstående fejl at gøre. Den skyldes
udlukkende at der er gået noget galt med installationen af Officepakken. Fejlen ligger hos Microsoft, ikke
mig. Men det kan stadig rettes :-)

Nogen gange kan der opstår problmer med brevfletningen, efter at man får en ny version af Office pakken.
Dette sker især, hvis man blot installere den nye version og efter endt installation afinstallerer den gamle.
Jeg har ikke hørt om problemet, hvis man opgradere fra f.eks. Office 2013 til Office 2016.

Problemet kan derimod opstå, hvis man har Office 2013 og man installerer Office 2016. Man har nu begge
versioner på computeren, men det hele fungerer stadig som det skal. Hvis man så nu afinstallerer Office
2013, så kan der gå ged i nogle af windows indstillingerne, i forbindelse med Office pakken.

Dette kan du rette, ved at reparere Office installationen, via Windows kontrolpanel. 

· Åbn 'Kontrolpanel'. 

· Vælg 'Programmer og funktioner'. 

· Find Officepakken i listen som fremkommer og marker denne

·
· Tryk nu i 'Rediger' og følge vejledningen.

· Derefter skulle brevfletningen gerne fungere igen.

Der kan dog stadig være et problem. Hvis du får denne fejl:

Provideren 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' er ikke registreret på den lokale computer.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
mailto:skyttecenteret@skyttecenteret.dk
https://www.helpndoc.com
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Så bliver du nødt til at hente et installationsprogram, som installere denne funktion igen. Du kan hente den
her (ligger på min server). Efter endt download, kører du blot filen og funktionen bliver installeret på din
computer igen.

Hvis det hele går galt, så er du velkommen til at kontakte mig, så skal jeg gerne være behjælpelig, med at få
det hele til at køre igen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Minimer/maksimer båndet

Man kan minimere eller maksimere båndet, fuldstændigt lige som i Word. Minimering, giver mere plads på
skærmen og er især egnet til bærbare computere.

Hvis du ønsker at åbne et menupunkt, klikker du blot i det.

Programmet husker på dit valg.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Eksempel på dokumenter.

Der findes et antal forskellige dokumenter som bliver installeret sammen med programmet. Du
finderndiidrdr maadir ʼDok dinde/ioytdedindedn .rʼderfindirdoid apderapr dnpd ioDen,r
ammunitions regnskab mm.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Alarm på SKV2, SKV3 og SKV6 udløb

Man kan vælge at programmet ved opstart, skal undersøge om der er SKV2 eller SKV6 som er ved at
udløbe.

Som standard, er antal dage til udløb af SKV2 og 3 sat til 90 og SKV6 til 30 men man kan ændre det til,
hvad man vil.

http://www.skyttecenteret.dk/program/AccessDatabaseEngine.exe
https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Hvis man sætter et flueben i 'Vis alarmer ved opstart' bliver dette undersøgt, hver gang programmet starter
op.

For at udskrive listerne, skal man blot klikke i 'Printer' knapperne.

Som standard, starter denne funktion ikke op.

Bemærk, at de indstillinger man foretager her, dage og 'Vis alarmer ved opstart', påvirker kun den
enkelte maskine, det er ikke en generel indstilling.

Hvis man ønsker at undersøge dette efter programmet er startet op, trykker man blot i knappen 'SKV
alarmer'.

Hvis man er logget på, som administrator:

v
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Hvis man er logget på som sælger:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Alle medlemmers resultater

Resultater for alle medlemmer

Få her et overblik over, hvem der har den højeste score i foreningen mm.

Væpgr Vpbdirnyad rDgr Bmid rfDermnridrfDeiodppdgdrnyaderedikpnmnde.rKpmiidromirDgiprtplæpgdi,r dirhde
skal man være opmærksom på, at hvis en skytte ikke har fået tilføjet en klasse til den valgte disciplin,
kommer resultatet ikke med. Se klasser

Man kan endvidere også lave en dato afgrænsning. 

Scoren bliver udregnet på et x antal resultater. 

Listerne bygger på de personlige resultater som de forskellige skytter har fået tastet ind på f.eks.
klubaftner.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Antal medlemmer/medlemsliste

Hvis man ønsker sig et hurtigt overblik over, hvor mange medlemmer der er i foreningen og hvordan
de fordeler sig medlemsmæssigt mm., omir miropdoodrdr Ainmpr dnpd  de rdoDidn,r meodedn
herunder med gult.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Bemærk, at det er ikke sikkert at 'Total' stemmer overens med 'Mænd', 'Kvinder' mm. hvis man ikke
har angivet et køn ti l alle medlemmer, som er 'aktive'/'Ikke aktive'.

Procenter bliver udregnet på antal mænd + antal kvinder og IKKE 'total'.  

Bemærk også, at tallene kan blive forkerte, hvis ikke cpr. nr. er tastet ind for alle medlemmer. F.eks.
kan procenter blive større end 100.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Medlemsliste

Hvis man ønsker at udskrive en medlemsliste, kan man gøre dette ved hjælp af enten Word, Excel
eller som en PDF fil.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Medlems indberetning

Ved hjælp af et enkelt tryk, har du de tal som skal indberettes til DGI hvert år. 

Bemærk tallet i parentes, i tabellen til højre. Hvis en skytte er angivet som 'Pistol og riffel', altså skyder
begge dele, så er vedkommende ikke regnet med i tallet før parentesen. Som du kan se herover, så står der
faktisk 0 ud for riffel, men 1 i parentesen. Det er fordi, et enkelt medlem både skyder riffel og pistol og altså
derved ikke er "en ren riffel skytte".

Du kan vælge hvad for nogle medlemstyper der skal tælles med. Det kunne jo f.eks. være at medlemstypen
'Gæst' ikke skulle tælles med, da disse kun er fiktive medlemmer i foreningen.

Hvis du trykker i Chrome ikonet (1) åbner hjemmesiden hos DGI op, hvor du kan angive foreningens
medlemstal.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Bane booking

For 'Bane booking' kan fungere, skal der først være oprettet skydebaner og baner til disse. Se indstillinger.

Vælg fanebladet 'Forening' og tryk i knappen 'Bane booking' i gruppen 'Bane booking'.

Se 'Opret dato (Èn dag)'

Husk, at du kan forbinde Skyttecenteret med forenings hjemmeside og derved kan medlemmer
mm. booke en bane, via jeres hjemmeside. Se 'foreningens hjemmeside'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Lodret

Man kan bruge enten 'Skema' til at lave bookinger eller vælge 'Lodret' (kunne ikke finde på andet navn :-))

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Opret enkelte tider

Man kan også tilføje nye tider, til allerede oprettede.

Klik i knappen 'Tilføj tid', eller benyt højrekliks menuen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Rediger bookinger

Man kan rette i de bookinger man har oprettet.

Hvis man ønsker at ændre f.eks. en dato, kan man enten blot markere feltet, og skrive en ny dato, som her:

Eller dobbelt klikke i feltet og finde det sted i datoen man vil ændre.

Det samme gør sig gældende for 'Tid' og 'Bane nr'.

Man kan også sætte/fjerne flueben i 'Kan bookes'.

For at skrive en skytte ind på en tid, markerer man blot feltet og begynder at skrive.

Slut af med 'Enter/Return'

Husk at gemme, inden man flytter til en ny tid, dato eller booking. Man vil få en advarsel, hvis
man ikke har gjort dette.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Slet enkelte datoer og tider

Hvis man ønsker at slette enkelte datoer eller tider, skal man huske at markere feltet korrekt. Klik i feltet
yderst til højre, så hele tiden/bane nr. bliver markeret, som her:

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com
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Det er ikke nok blot at klikke i f.eks. 'Tid' som her:

Husk, man kan også markere feltet/felterne og så højreklikke for at få en menu frem, som her:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Opdato(er)

I underliggende menupunkter, vises hvordan man opretter bookinger til én dag eller til en periode.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Opret dato (Én dag)

Vælg først hvad for en skydebane, der skal laves bane bookinger for og klik så i knappen 'Opret dato' 

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation


Skyttecenteret

19 / 219

og dette vindue vil åbne:

· Vælg først en dato, i kalenderen i 'Opret enkelt dag'

· Vælg derefter hvilket klokkeslæt man kan booke baner fra og til.

· Dernæst angives hvor lang tid hver booking varer. Varighed angives i minutter.

· Klik derefter i knappen 'Vis' og tidsskema vil blive udregnet. 

· I ovenstående har jeg rettet i tiden fra 12 til 13 og skrevet at der er middags pause og fjernet fluebenet i
'Kan bookes'. 

· Klik i knappen 'Opret' når du er tilfreds med dine valg.

Derefter vil 'Bane booking' se sådan ud: (Husk, man kan højreklikke i alle tabeller, for at frembringe
en menu)
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Hvis man klikker i tiden 12-13 (i den tid hvor jeg har fjernet fluebenet 'Kan bookes'), kan man ikke redigere
eller gemme noget i tabellen 'Bane nr. - Skytte'.

Man kan tilføje og redigere i de forskellige tabeller, altså "fin tune" dem. Husk at trykke i knappen 'Gem'
under hver tabel, når du er færdig med at redigere i dem.

Hvis man ønsker at skrive et skytte nr. i en af felterne under 'Skytte' markeres dette blot og man begynder at
skrive.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Opret dato (Periode)

Vælg først hvad for en skydebane, der skal laves bane bookinger for og klik så i knappen 'Opret dato' 

og dette vindue vil åbne:

· Vælg først 'Opret periode'. Vælg her fra og til dato.
Her har jeg valgt at lave en booking mulighed i hele december måned, hver onsdag og torsdag, undtagen
d. 24/12 og 31/12.
Hvis man ønsker at fjerne en eller flere af de datoer der skal springes over, kan man enten markere
datoen og trykke på 'Del' tasten eller højreklikke og vælge:

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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· Vælg derefter hvilket klokkeslæt man kan booke baner fra og til.

· Dernæst angives hvor lang tid hver booking varer. Varighed angives i minutter.

· Klik derefter i knappen 'Vis' og tidsskema vil blive udregnet. 

· Klik nu i knappen 'Opret', når du er tilfreds med dine valg.

Derefter vil 'Bane booking' se sådan ud: (Husk, man kan højreklikke i alle tabeller, for at frembringe
en menu)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Skema

Når man har oprettet en dato, vil man kunne se nedenstående "Skema". Man kan redigere i alle felterne,
undtagen overskriften.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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1. Her kan man i bunden af skemaet, tilføje en ekstra tid.
2. Sletter den tid, som er markeret i skemaet.
3. Gemmer skema
4. Højrekliks menu, som gør det samme som punkt 1, 2 og 3.
5. Juster rækkehøjden, på alle rækker. Man kan også justere række og kolonne højde individuelt.

For at redigere en celle, skal man blot markere den, så den bliver blå, og så begynde at skrive.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Udskrift

Man kan vælge at lave et udskrift, enten direkte på printer, eller via Excel.

Hvis man udskriver direkte på printer, er det kun den dato/skydebane som man har markeret, der bliver
udskrevet.

Hvis man gør det via Excel, vil man kunne foretage nogle indstillinger.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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1. Vælg her om der skal være kanter på cellerne, hvor tykke de skal være og farve. Der er sat flueben som
standard, da det ser pænest ud ved udskrift.

2. Her kan man angive kolonne højde og bredde. Som standard er denne mulighed valgt fra.

3. Angiv her om der skal være tekst ombrydning, altså om teksten skal "knække", så cellen ikke bliver så
bred eller passer ind i cellen.

Hvis der er oprettet booking muligheder for flere skydebaner på samme dato, vil disse få hver sin
fane på regnearket.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Vis booking på ekstern skærm/tv

Hvis man f.eks. har et TV eller anden skærm stående i foreningen, kan man få vist bookinger på denne. Så
kan medlemmer følge med i, hvornår det er deres tur mm.

Hvis man har flere skydebaner og bookinger på samme dato, vil disse blive "roteret" så hver bane vises et
sted mellem 1 og 60 sekunder. Tiden er valgfri.

Det kunne se f.eks. sådan ud:

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Indstillinger for info skærm

I sekunder, angives hvor mange sekunder der skal være mellem hver bane booking. 

Række højden kan justeres mellem 1 og 5.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Datafil

Klik i båndet 'Forening' og vælg her 'Diverse/Datafil'

Her kan man gemme alle medlemsdata i en txt fil, samt billeder. 

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle


Skyttecenteret

25 / 219

Denne kan bruges, hvis jeres forening har f.eks. en maskine til at lave plastic medlemskort, som har brug for
en datakilde, eller anden hard/software som har brug for en datakilde med foreningens medlemsdata.

Man gemmer txt filen, samt billeder, på et valgfrit sted.

Filen der bliver gemt, hedder ʼ skytteDataFil.txtʼ. For at det skal virke korrekt, må man IKKE ændre
billednavne.

Marker de medlemmer i medlemsoversigten, som man ønsker kommer med i datafilen og tryk derefter i
knappen start.

TXT filen, er en TAB separeret fil. Den øverste linie indeholder feltnavne, de efterfølgende data. Hver linie er
adskilt af linefeed (chr(10)) + carriage return (chr(13)).

Der er brugt UTF8 encoding.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Conventus

Man kan her enten importere data fra Conventus eller eksportere data til Conventus.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Import

Import

Når man starter import funktionen, skal man først vælge den csv fil som Conventus har dannet. Det skal
være en fil, som ender på .csv

Man vil først se dette vindue:

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Tryk i 'Ja'. 

Man vil derefter se dette vindue, hvor man skal vælge csv filen:

v

Hvis du har Excel, eller andre programmer der af Windows er sat til at håndtere CSV filer, vil ikonet til disse
vises på csv filen, men reelt er det ikke en Excel fil.
I dette tilfælde hedder fillen 'Medlemmer.csv' men kan hedde hvad som helst.

Når man har valgt filen, bliver man mødt af dette vindue:
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Her skal man vælge hvad for to felter der evt. indeholder skytte nr. og medlems nr. Det er "overskrift linjen" i
csv fillen som  bliver listet op her til venstre. Ud for hvert felt i denne, står der et bogstav. Vælg de
felter/bogstaver til højre som passer til disse. I dette tilfælde W for skytte nr. og V for medlems nr.

Hvis man ikke har nogen af disse to felter i sin csv fil, vælger man blot 'Ingen' begge steder.

Dernæst vil man se dette vindue:
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Her skal man vælge hvad for en politikreds, kontingent og skyttetype hvert medlem er, samt om
medlemskab er betalt, regning afsendt og medlemskort udleveret. Skyttecenteret husker på dine valg, så
når det næste medlem i rækken skal importeres, vil det være de samme valg men kan naturligvis ændres.

Fortsæt sådan, ind til alle medlemmer er importeret.

Følgende informationer bliver importeret fra Conventus:

· Køn

· Navn

· Adresse

· Post nr.

· Kommune nr.

· Fast net telefon nr.

· Mobil nr.

· E-mail adresse

· Fødselsdato

· Om man vil modtage nyhedsbrev.

· Indmeldelsesdato

· Skytte nr.

· Medlems nr. Hvis ikke der er angivet et medlems nr. får medlemmet tildelt det næste ledige medlems
nr.

Efter endt import, skal man rende sine medlemmer igennem og rette de øvrige indstillinger til.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Eksport

Eksport

Det er kun aktive medlemmer som bliver eksporteret. Man behøver ikke at vælge nogen medlemmer i
'Medlemmer' vinduet.

Vælg sted hvor csv filen skal gemmes. 

Derefter vil eksporten begynde. 

https://www.helpndoc.com
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Filen bliver gemt under navnet: medlemmerConventus.csv

Følgende felter bliver eksporteret:

· Køn

· Navn

· Adresse

· Post nr.

· Kommune nr.

· Fast net telefon nr.

· Mobil nr.

· E-mail adresse

· Fødselsdato

· Om man vil modtage nyhedsbrev.

· Indmeldelsesdato

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Den første gang programmet starter op

Den første gang programmet starter op, er der et par ting som du skal være opmærksom på. Se Brugere og
Kontingenter.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Accepter betingelser

Du skal som noget af det første, acceptere betingelserne for at bruge programmet,ellers vil programmet ikke
virke. Hvis du ikke kan acceptere disse, skal du blot trykke i knappen 'Jeg accepter ikke'. Derefter lukker
programmet ned.

Hvis du klikker i knappen 'Jeg accepterer' lukker vinduet, og programmet fortsætter. Du skal kun acceptere
betingelserne første gang, programmet starter op.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Brugere

Når programmet starter første gang, får du at vide, at der ikke er oprettet nogen administratorer og at
programmet derfor kører uden bruger login. Denne besked bliver du ved med at få, hver gang du
starter programmet, ind til en, eller flere medlemmer, er gjort til administrator, med udvidede

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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rettigheder. 

En administrator med udvidede rettigheder, kan oprette andre brugere og rette i medlemsdata. Se
dinldndedr Brugere ,rkinder'Indstillinger'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Kontingenter

Den første gang at programmet starter op, får du at vide, at der ikke er oprettet nogen kontingent
typer. Programmet beder dig om at indtaste dette. Hvis ikke dette gøres, lukkes programmet ned.

Forskellige kontingenter kunne f.eks. være:

· Voksen

· Ung

· Støttemedlem

Eller hvad du vælger at kalde dem. Du kan oprette alle de kontingent typer som du ønsker. Hvis man
f.eks. hmerdnrbdgedbriD r Æedi dnpd  ,rdppdermindir dnpd inyadriD rdoodrbdnmpderoDitigdin,romi
man også oprette dette her. Angiv blot kontingentet til 0 kr.

'Udfør kontingent tjek på dette kontingent' gør at programmet senere kan flytte medlemmer
automatisk fra eller til dette kontingent, baseret på deres alder. Derfor kan man angive hvornår det

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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starter og slutter.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Dokument server

Man kan bruge 'Dokument server' til at gemme dokumenter på foreningens webserver, dvs. der hvor jeres evt.
hjemmeside ligger, eller på en hvilken som helst anden webserver. Det eneste der kræves, er at der er
skrivadgang til den mappe, som man ønsker at gemme i. Skriverettigheder, tildeles via webudbyder.

Brevfletningen foregår på samme måde som den plejer, lige bortset fra at dokumenterne gemmes og hentes
på dokument serveren. Det er kun Word dokumenter som kan gemmes på dokumentserveren.

Først skal man sætte ftp forbindelsen op, se 'Dokumentserver' under 'Indstillinger'.

Du finder dokumentserveren, alle steder hvor du kan brevflette med Word.

Når man starter dokumentserveren, dukker nedenstående vindue op. Her kan man se hvad for nogle
dokumenter som ligger på serveren.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Opret dokument

For at oprette et dokument, trykker du i knappen 'Opret nyt word dokument på dokument server' 

Angiv dokumentnavn, uden filtype, dvs. .docx. Skriv blot f.eks. 'test'.

Word starter nu op. Lad dit dokument, gem det og luk så Word ned.

Programmet spørger nu, om dokumentet skal gemmes på server. Svar ja til dette. Derefter vil dokumenet
fremgå af oversigten over de dokumenter som ligger på serveren.

Brevflet/åbne et dokument.
Brevfletning fungerer som sædvanligt. Marker, eller dobbeltklik, i det dokument som du ønsker at åbne, tryk
derefter i printerikonet. Derefter vil dokumentet blive hentet fra server.

Når man lukker Word ned, vil programmet igen sprøge, om man ønsker at gemme på server. Svar ja til
dette, hvis du ønsker at gemme ændringer.

Slet dokument
Marker dokument, som du ønsker at slette. Tryk derefter i papirkurven.

Upload dokument

Man kan også uploade et dokument, fra sin comupter til dokument serveren. Tryk i upload knappen, , og
vælg derefter dokumentet, som skal uploades. Når upload er færdig, vil du kunne se det på oversigten over
uploade dokumenter.

Når man har åbnet et dokument, via dokumentserver, står programmet og venter på, at Word lukkes ned.
Dvs. at hvis du lukker programmet ned, inden du lukker Word ned, så gemmes dokumentet IKKE på
serveren.
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Når der hentes et dokument fra server, gemmes dette i computerens temp mappe. Hvis du ændrer
stedet hvor dokumentet gemmes, vil programmet ikke gemme den ændrede version på server.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Familie relationer

Man kan angive hvad for medlemmer som er i familie med hinanden, hvis man har behov for dette.

Du finder funktionen i enten hovedmenuen eller når du redigerer et medlem.

Hvis der er en rød streg over ikonet, betyder det, at der endnu ikke er oprettet noget familie på
medlemmet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Opret relation

Vælt det medlem som du vil oprette familietilhørsforhold på og åbn så funktionen.

Find nu medlemmet i listen til højre, som du vil lave familierelationen på, som f.eks. her:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Herover har jeg valgt mig selv, Peer Larsen, som den der skal oprettes en familierelation på. Jeg vælger så
'Sandra Bullock' som skal være i familie med mig (mums ;-)).

Først skal du angive hvad relationen er for det valgte medlem i medlemslisten (Peer Larsen) og her angiver
jeg 'Mand'.

Dernæst skal man angive hvad 'Sandra Bullocks' relation er:

og her vælger man 'Kone', eller hvordan relationen nu er.

Derefter vil det se sådan ud:

De efterfølgende relationer, skal man blot angive relationen på det medlem man tilføjer.

Man kan tilføje alle de familierelationer man vil til en bruger, men titlen, mand, søn, kone, bror osv, skal altid
være i forhold til det første medlem, i dette tilfælde 'Peer Larsen'.

Det første medlem, eller ejeren om man vil, vil altid være markeret med grønt, så man kan se hvem
relationen er i forhold til.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool
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Slet en relation

Hvis man sletter det medlem, som er det medlem som alle relaterer til (markeret med grønt) vil ALLE
relationer til det pågældende medlem blive slettet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Problemer med 'Familie relationer'?

Hvis du har haft brugt 'Familie relationer fra version 2.0.5.9 og før, kan du have problemer med denne
funktion. Det skyldes at jeg ikke havde lavet funktionen ordentligt og taget højde for alle muligheder.

Derfor vil jeg anbefale at man trykker i knappen 'Nulstil alle familie relationer'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Foreningens hjemmside

Man kan forbinde foreningens hjemmeside med Skyttecenteret. 

Klik i knappen 'Åbn MSSQL manual' under fanebladet 'Foreningens hjemmside' og gruppen 'MSSQL'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Forenings regnskab

Programmet har indbygget regnskabsfunktion. Det er lavet på den simpleste måde, som et regnskab
kan opbygges på, så alle burde uden problemer kunne føre regnskabet.

Brug det som det er, eller anvend det som kladde til revisoren. Det er stadig en stor hjælp.

Klik i sparegrisen, for at åbne regnskabsfunktionen. 

PeDgem  dnrDaedtdermknD mtiordnredgiiombriD rhdnnder  Dedidigiedgiiombr+rpeinmp .rʼdtdromirnk
omdøbe til hvad du vil. 
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Langt de fleste udgifter og indtægter tager programmet sig selv af, efterhånden som de bliver angivet
i programmet.

Det gælder:

· Salg i 'Kassen'

· Køb af varer, som bliver brugt i 'Kassen'.

· Kontingenter.

Hver gang man starter regnskabsfunktionen op eller foretager ændringer, sælger noget i kassen eller
angiver om et kontingent er betalt, udregnes regnskabet automatisk. Man kan føre regnskab, med en
minimal indsats.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Drifts regnskab

Ved hjælp af driftsregnskabet, kan man hurtigt finde ud af, hvad for nogle udgifter der er på en bygning/bane.
Alle udgifter som knytter sig til en bygning/bane kan knyttes til denne, når man opretter poster.

Herunder vises de udgifter/indtæger som er knyttet til denne bane.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Opret bane/bygning

Man skal først oprette en, eller flere, baner/bygninger. Gør dette, ved at trykke i knappen 'Opret'. Indtast nu
navnet, f.eks. 25 m. banen, eller hvad du syntes.

https://www.helpauthoringsoftware.com
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Tryk nu i knappen 'Ok'.

Gentag processen, hvis du har flere bygninger.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Knyt billag til driftsregnskab

For at knytte en indtægt eller en udgift, til en post i regnskabet, skal du vælge banen, når du opretter posten
i regnskabet, som herunder:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Konti

https://www.helpndoc.com
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Man kan oprette alle de kontier man vil. 

Konto 1 og 2 kan ikke slettes men de kan omdøbes. 
Konto 10, 13 og 14 kan hverken slettes eller omdøbes. 

Disse konti bliver brugt internt af programmet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Opret "almindelig" konto
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Her er oprettet en "almindelig" konto, altså en som bruges til at håndtere udgifter i forbindelse med 'Kontor'
udgifter.

Type er angivet til 'Udgift' og 'Art' er angivet til 'Normal'.

Når man fremover opretter billag på denne konto, vil det altså være som en udgift.

Hvis det skulle være en indtægt, som f.eks. udlejning af baner, skulle man have valg 'Indtægt' under 'Type'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Opret 'Bank' eller 'Kasse' konto.

Uanset om man bruger regnskabsdelen eller ej, skal man her oprette flere "Kasser" eller "Bankkontoer" som
bruges i forbindelse med salg i *Kassen'.

Hvis man vil oprette en ekstra bankkonto, gøres det på følgende måde:

1. Angiv kontonavn
2. Sæt 'Type' til 'Aktiver'
3. Sæt 'Art' til 'Bank'

https://www.helpndoc.com
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Hvis man vil oprette en ekstra kasse, gøres det på følgende måde:

1. Angiv kontonavn
2. Sæt 'Type' til 'Aktiver'
3. Sæt 'Art' til 'Kasse'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Kopier konto

Normal vis bliver kontoer kopieret over i det nye regnskabsår, når man opretter et sådant, men hvis man
opretter et nyt regnskabsår og derefter opretter nye kontoer i det forrige regnskabsår, så kommer de ikke
med.

Du kan derfor kopiere dem over i et hvilket som helst regnskabsår du ønsker.

Tryk i knappen 'Kopier konto'

· Vælg nu det regnskabsår som der skal kopieres en konto fra.

· Marker derefter den konto som du ønsker at kopiere

· Vælg nu hvad for et regnskabsår du ønsker at kopiere til.

· Tryk i knappen 'Kopier'

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Kontoen vil nu være kopieret over i det nye år.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Opret nyt regnskab

Hvis du ønsker at oprette et nyt regnskab, gøedirndtdrldnrmnrneyoodrdroimaadir ʼaednriynredgiiomb .r

Først bliver du bedt om at indtaste regnskabsår:

Dette er meget vigtigt at du gør korrekt. Hvis du opretter et nyt foreningens regnskab, og du ønsker at
kontingenter, ammunition og varesalg bliver indsat korrekt i programmet, så er det vigtigt at
regnskabsårstallet følger programmets årstal. 

https://www.helpndoc.com
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Dernæst bliver du bedt om at angivet et navn til regnskabet, det kunne f.eks. se sådan ud:

Derefter er regnskabet oprettet. 

Bemærk, at Primo saldo vil være udfyldt i det nye regnskab. Det er saldoen som er blevet overført fra
det forrige regnskab. Du kan bare nulstille disse, hvis ikke det nye regnskab hænger sammen med
det gamle.

De kontoer som hørte til det forrige regnskab, bliver automatisk kopiret over i det nye. Du kan blot
slette dem, som der ikke er brug for. Du kan dog ikke slette kontoer, som der er knyttet poster til. Du
kan heller ikke slette de standard kontoer som programmet automatisk opretter.

Bemærk, at hvis man ikke har oprettet et nyt kontingent år, vil kontingent ikke blive medtaget i
regnskabet, før dette er gjort. Se mere under 'Kontingent/opret nyt år'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Overfør Kasse<>bank

Hvis man ønsker at overføre et beløb fra en kasse til en bankkonti (eller omvendt), kan det gøres således:

· Sæt et flueben i 'Overfør bank <> kasse'

· I 'Konto' angives den konto som beløbet skal flyttes fra

· I 'Indbetaling til/udbetaling fra' angives hvad for en konto beløbet skal flyttes til.

· I 'Indbetaling' angives beløbet som skal flyttes.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Hvis man fjerner fluebenet, vil de almindelige konto blive vist.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Poster

Her kan man angive de udgifter og indtægter som programmet ikke selv håndterer, som f.eks. betaling af
husleje, kontorudgifter, it udgifter mm.

Vælg fanebladet '̈Poster' 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents
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Opret ny post

Klik i 'Opret post' (markeret herover med gult)

Du vil nu se følgende vindue:

Angiv en passende tekst.

Vælg den konto som posten skal oprettes under, i  'Konto'.

Vælg nu den bank eller kasse som beløbet skal trækkes fra. (hvis det er en udgift)

Tryk i 'Opret post'.

Se også 'Overfør Kasse<>Bank'
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Rediger post

Hvis man ønsker at redigere en post, dobbelt klikker man blot i den eller man højreklikker og vælger
'Rediger' eller man markerer posten og klikker i knappen 'Rediger post'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Udskriv post

Start redigering af posten og klik nu i knappen 'Udskriv'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Primo saldo

Primo, bdnynder føein rdppder Irinmendirmf .rPed DrimpnD,rmigdldermpniprhlmnrnderinDnraproDinDdirdrinmendi
af regnskabsåret.  Kmiidi rdppder Bmiodi rhmerdnrdindinpdindrbdpøb,rDgrndnrderndnriD rnkrmigdlde,ripe
du starter et regnskab. 

Primo bliver automatisk overført, fra et regnskab til et andet, når du opretter et nyt. Du kan dog altid
slette dette beløb igen, hvis ikke de to regnskab hænger sammen.

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Rediger navn/år på regnskab

Tryk i knappen med de tre punktummer, ved siden af navnet på regnskabet, for at omdøbe
regnskabet, eller angive et andet regnskabsår.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Regnskab

For at se regnskabet, klikker man blot i fanebladet 'Regnskab'.

Beløbene i 'Aktiver' og 'Passiver' skal altid være ens. Hvis ikke, så har du posteret noget forkert (eller
jeg har lavet en regnefejl i koden). Det kunne f.eks. være at du har har en konto som hedder
'Udlejning af klubhus', som er en indtægt, og her har du skrevet beløbet i 'Udbetaling' og så bliver
regnskabet forkert.

De beløb som står i kolonnen 'Medlemsbank' er blot vist for at vise hvad der også er købt for i 'Kassen' med
medlemsbanken men købene figurer ikke i kolonnen 'Beløb'. Der kunne jo f.eks. være indsat penge i et
medlems 'Bankbog' og det beløb er jo gået ind i enten en kasse eller en bank. Dette beløb vil være talt med
der i stedet.

Et regnskab kunne f.eks. se sådan du:

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks
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Se diverse regnskabs linjer udspecificeret

Man kan få et overblik over, hvad der er sket af posteringer på de forskellige linjer i regnskabet.

Hvis man f.eks. ønsker at se hvad der er sket i 'Kiosk' dobbeltklikker man i linjen og dette vindue åbner:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Se aktiviteter/bevægelser på alle kasse og bank kontoer.

Man kan få vist, hvad der har været af aktivitet på alle kasse eller bank kontoer.

Dobbelt klik i en bank eller kasse, som f.eks 'Griske bank' herunder:

Man vil nu se følgende vindue:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Klik i de forskellige kontoer, for at få vist bevægelser. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Slet regnskab

Hvis du ønsker at slette et regnskab, skal du blot vælge regnskabet, Dgrndedfderneyoodrdroimaadir ʼpdn
edgiiomb .rʼkriomprnDgrlæedred dpdgnridooderap,rmnrndnrderndnredgtgdriD rnkrgøe.rRdgiiombdnromirdood
genskabes, med mindre du har taget et backup af hele databasen, inden du sletter regnskabet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Søgning i poster

Du kan søge i de poster, som er oprettet i regnskabet.

Indtast blot din søgetekst i feltet, til venstre for knappen 'Nulstil søgning'

Efterhånden som du indtaster, bliver der søgt. Hvis der er poster som svarer til din indtastning, vil de blive
markeret med gult.

Bemærk, at der søges i alle felter på en gang. Dvs. at hvis søger efter f.eks. bilags nr. 56 vil poster
som indeholder teksten 56 også blive fundet, ved f.eks. beløbet.

Til højre for knappen 'Nulstil' søgning, kan du se hvor mange resultater der er fremkommet af din søgning.

For at nulstille søgningen, kan du enten trykke i knappen 'Nulstil søgning' eller blot fjerne alt teksten i
søgefeltet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites
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Forenings våben

Her kan man skrive de våben ind, som foreningen ejer. Man kan også indsætte et billede af dette,
hvilket altid er godt som dokumentation ved evt. tyveri. 

Man kan også udskrive en komplet liste over alle foreningens våben.

Hvis man ønsker at lave en transportti lladelse til en af disse foreningsvåben, kan dette gøres meget
nemt. Vælg et medlem, vælg et våben og vælg derefter 'SKV/transportti lladelse' fra hovedmenuen.
Se endvidere SKV.

Dobbeltklik/højreklik for at redigere våben.

Man kan også her sætte et våben til salg i 'Shoppen' ved at klikke i ikonet 
Hvis man sætter et våben til salg når man er ved at redigere det, er det billedet som er markeret som
bliver sat ind i annoncen. Hvis man sætter til salg fra oversigten, er det, det senest tilføjede billede
der bliver brugt.

Ved at klikke i ikonet kan man gøre et foreningsvåben til medlemsvåben, altså hvis et medlem
køber et foreningsvåben.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Billeder

Man kan indsætte alle de billeder af et våben som man ønsker. Vær opmærksom på, at billeder fylder en
del i databasen.

Klik i billedet, for at få vist et større billede.

https://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Gør foreningsvåben til medlemsvåben

Hvis et medlem køber et af foreningens våben, kan dette nemt og enkelt overflyttes.

Start med at markere et medlem i medlem i 'Medlemmer' vinduet.

Åbn så 'Foreningsvåben'. 

Klik nu i 'Gør foreningsvåben til medlemsvåben' og våbnet bliver flyttet.

Man kan også flytte våben mellem medlemmer. Se Flyt våben fra et medlem til et andet

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Gør medlemsvåben til foreningsvåben

Man kan også flyttet et medlemsvåben over til foreningsvåben.

Marker/åbn et medlem og åbn medlemmets våben.

Marker våben der skal flyttes

Klik nu i knappen 'Gør til foreningsvåben' og våbnet vil derefter blive flyttet.

Man kan også flytte våben mellem medlemmer. Se Flyt våben fra et medlem til et andet

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Genvejstaster

Der findes genvejstaster til alle funktioner i båndet.

Tryk på tasten 'ALT' og der vil fremkomme et talt på hvert faneblad, som her:

Hvis man ønsker at få fat på en funktion som ligger i 'Medlemmer' trykker man nu på tasten '2' og dette vil
fremkomme:

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Hvis man ønsker at bruge funktionen 'Kassen' trykker man nu på tasten '9'.

Man kan også tildele F-tasterne en funktion. Se 'F-taster'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Grupper

S

Denne funktion kan bruges til at organisere alt, fra julefrokost til DM.

Det hele bliver mere eller mindre styret via højrekliks menuen med musen. 

Her er et lille eksempel på, hvad man kan organisere:

Hvis man så folder det hele ud, så kunne det se sådan ud:

https://www.helpauthoringsoftware.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Første gang funktionen starter op

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Den første gang at funktionen starter op, vil du se dette:

Højreklik nu i 'Omdøb mig' (eller tryk F2) for at give punktet et passende navn, som f.eks. DM pistol 15 m.
2020.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Håndter noder

Som man kan se, så åbner funktionen op side om side med medlemsoversigten, som er blevet reduceret til
at indeholde 'Fornavn', 'Efternavn', 'Skytte nr.' og 'Medlems nr.' Når man lukker funktionen ned igen, vender
medlemsoversigten tilbage til normalen.

https://www.helpndoc.com
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· Opret ny hoved node.

Højreklik med musen og vælg 'Nyt hovedmenu punkt' (5)

Det nye punkt bliver som standard kald 'Nyt punkt' men kald det noget passende. Punktet står åben til
redigering med det samme.

· Opret ny under node(r) (1)

Marker den node som du lige har oprettet, højreklik og vælg 'Ny' (1). Omdøb den til noget passende.
Hvis du ønsker at lave endnu en undernode til denne, skal du markere den og igen vælge (1). Du kan gå
så "dybt" ind som du vil, altså oprette så mange undernoder som du ønsker.

Man kan også vælge at trække personer ind fra medlemsoversigten. 

Marker et medlem, klik med musen og hold musetasten nede. Træk nu medlemmet over i den node
som du ønsker. Noden som du ønsker at kopiere til, skal være markeret.

Se video

· Kopier noder

Marker den node som du ønsker at kopiere, højreklik og vælg 'Kopier'.

Marker nu den node som du ønsker at kopiere det valgte til. Højreklik og vælg 'Sæt ind' (4).

Hvis du  kopiere ind i en node, som ikke har nogen undernoder, vil der oprettes en undernode med det
kopierede.

Hvis du kopierer en node som indeholder undernoder, kopieres der ingen undernoder med, kun den
markerede.

· Udskriv 

Hvis du vælger hovednoden, altså det allerførste punkt, vil alt blive skrevet ud. Hvis du vælger en
undernode, er det kun det underliggende der vil blive udskrevet.

http://skyttecenteret.dk/program/video/skydeholdDemo1.mp4
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· Slet en node

Marker den node du vil slette og vælg 'Slet' eller tryk på tasten 'Del'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Søg

Indtast det fulde navn, eller fulde navn på noden, som du ønsker at søge på. Tryk 'Enter' på dit tastur eller
klik i knappen søg.

Hvis man f.eks. søger efter 'Egon Olsen' vil resultatet komme til at se sådan ud:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation


Skyttecenteret

58 / 219

Som du kan se, så er 'Egon Olsen' fundet tre gange og hver fund er markeret med et flueben.

Når du har afsluttet din søgning, tryk da i knappen 'Stop søgning'.

Bemærk, at der søges kun i den valgte hovednode. Som her i ovenstående eksempel 'DM 15 m. pistol
2020'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Udskriv

Se udskriv node.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Importer fra CSV fil

For at importere data fra et andet system, skal data i det gamle system eksporteres til en CSV semikolon
separeret fil. Man kan bruge et hvilket som helst program/regneark der kan gøre dette, men i min vejledning
vil jeg vise hvordan man gør det fra Microsoft Excel men det er næsten ens alle steder.

Fra Excel kan det gøre på følgende måde:

Vælg 'Filer/Gem som/CSV (semikolonsepareret) (*.csv)'

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Hvad betyder knapperne

Vælg fanebladet 'Forening' og vælg her 'CSV fil/Excel' i gruppen 'Importer'

Man vil derefter se dette vindue:

1. Indlæs det eksporterede CSV fil her.

2. Overfør data fra CSV fil til Skyttecenteret.

3. Hjælpe knap

4. Hvis CSV filen har en overskrifts linje, beholdes fluebenet her. Hvis der ikke er en overskrift linje i filen,
fjernes fluebenet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator
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Hvad kan importeres

Skyttecenteret kan importere det mest grundlæggende.

· Adresse

· Billede
Det er stien til billedet der skal stå i feltet i regnearket, som f.eks. 'c:\Test 06\børge.jpg'

· By
Hvis man vælger 'By' behøver man ikke at vælge 'Post nr.'

· Cpr. nr.
Cpr. nr. bliver altid krypteret i Skyttecenteret.

· Efternavn (Hvis man har efternavn i én kolonne)

· E-mail

· Fast net nr.

· Fornavn (Hvis man har fornavn i én kolonne)

· Fornavn + efternavn (Hvis man har fornavn og efternavn i sammen kolonne)

· Indmeldt
Den dato som medlemmet er indmeldt.

· Kommune nr. 
Skriv enten selve kommune nummeret eller byen. Hvis det var Næstved, kunne man skrive enten
'Næstved' eller nummeret 330 i regnearket.

· Kontingent
Hvad for et kontingent medlemmet har, voksen, børn, mm.

· Medlems nr.
Foreningens interne medlems nr.

· Mobil nr.

· Politi kreds

· Post nr.
Hvis man vælger feltet 'Post nr.' behøver man ikke at vælge feltet 'By'

· Skytte nr.

· Skytte type
Skyder medlemmet med 'Pistol', 'Riffel' osv. Hvis funktionen ikke kan finde et match i skyttecenteret, får
man muligheden for at tilrette det.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Indlæs CSV fil til Skyttecenteret

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Klik i knappen 'Indlæs CSV fil' (1)

Vælg nu den CSV fil som du har eksporteret.

Derefter vil det se nogenlunde sådan ud: (Ikke alle felter er vist her)

Dernæst skal man fortælle Skyttecenteret hvad for nogle kolonner der hører til hvad. Dette gøres ved at
klikke i en celle/felt (ikke overskriften) og højre klikke, som her:

I ovenstående er fornavn og efternavn i samme felt, derfor vælges her 'Fornavn + efternavn'.

Overskriften i kolonnen vil derefter se således ud:
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Gør nu det samme for de andre kolonner og det færdige resultat vil se nogenlunde sådan ud:

Man kan rette direkte i de celler man ønsker men man får også muligheden for at tilrette data, inden de
bliver gemt i skyttecenteret.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Gem data i Skyttecenteret

Klik i knappen 'Importer til Skyttecenteret' (2)

For hvert medlem som programmet indlæser, får man muligheden for at tilrette data.

Man vil se dette vindue for hvert medlem:

https://www.helpndoc.com
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I ovenstående tilfælde, kunne man jo rette Cpr. nr. da det er angivet forkert (når man går ud fra, at Sorte
Slyngel er en mand :-))

Hvis alle data ser ok ud, trykker man i knappen 'Ok' og medlemmet vil blive gemt i Skyttecenteret.

Hvis man trykker i knappen 'Spring over' gemmes det aktuelle medlem ikke i Skyttecenteret.

Tryk i knappen 'Afbryd' (Eller tryk på ESC) for at afbryde importen helt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Importer våben fra SKV

Inden du går i gang med denne funktion, er der to ting der skal være på plads først.

1. Du skal have eksporteret data fra SKV's side til en regnearksfil.
2. Du skal derefter eksportere denne til en semikolon separeret CSV fil. Det lyder mere indviklet end det

er.

Når du har læst filen fra skv ind i et regneark, skal den som sagt gemmes som en csv fil. Hvis du skal
gøre det fra Microsoft Excel, vil det se sådan ud:

https://www.helpauthoringsoftware.com
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Vælg Filer/Gem som:

Vælg her 'CSV(simikolonsepareret) (*.csv).

Gem nu filen. Hvad for et navn du gemmer den under, er ligegyldigt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Importer medlemsvåben

Vælg fanebladet 'Forening' og vælg her 'Våben fra SKV/medlemsvåben'.

· Du vil først se denne:

· Vælg nu hvor du har gemt den CSV fil. Det kunne se sådan ud:

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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· Du vil nu se følgende vindue:

Her skal du vælge om du ønsker at importere alle medlemmer som findes i csv filen eller importere ét
bestemt medlem.

Hvis du ønsker at importere ét bestemt medlem, skal du markere 'Våben fra ét medlem' og derefter
skrive medlemmets fødselsdag. Importen vil nu kun lede efter medlemmer med denne fødselsdag. 
Hvis man har mere end ét medlem med samme fødselsdag, vil de alle blive fundet.

· Derefter går importen i gang. 

· Programmet prøver at lede efter medlemmer i skyttecenteret, ved at sammenligne fødselsdato fra data
fra SKV. Da flere kan have fødselsdag på samme tid, kan jeg ikke være 100% sikker på, at programmet
gætter rigtigt hver gang, derfor importeres der ét våben af gangen. 
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·
s

1. I dette felt står data fra det importerede våben fra SKV.
2. Navn og fødselsdag på medlem. Kontroller i medlemslisten til højre om skyttecenteret har fundet det

rigtige medlem frem. Se punkt 5 for at se hvordan man søger efter et medlem.
3. Her er data fra importeret våben
4. Her er data fra importeret våbens Bemærk, at data fra SKV indeholder jo ikke informationer som kontrol

dato, så dags dato bliver sat som standard men du kan bare ændre.
5. Her kan man søge efter et medlem, hvis det ikke lige umidelbart lykkedes Skyttecenteret af finde det

rigtige medlem. Marker det medlem som ejer våbenet.
6. Her kan man oprette/redigere 'Våben type', 'Fabrikat 'og 'Model', hvis ikke man har de informationer som

SKV har. 
7. Her kan man springe import af et våben over.
8. Her importerer man det aktuelle våben til det valgte medlem.
9. Hvis man ønsker at stoppe alt import, gøres dette her.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Import foreningsvåben

Vælg fanebladet 'Forening' og vælg her 'Våben fra SKV/foreningsvåben'.

· Du vil først se denne:

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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· Vælg nu hvor du har gemt den CSV fil. Det kunne se sådan ud:

· Derefter går importen i gang.

·

1. Denne side indholder data som skal importeres
2. Her kan man oprette/redigere 'Våben type', 'Fabrikat 'og 'Model', hvis ikke man har de informationer som

SKV har. 
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3. Her kan man springe et våben over.
4. Her importerer man det aktuelle våben
5. Stopper importen helt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Indstillinger

Her er der forskellige indstillinger som du kan foretage i programmet. Klik i 'Indstillinger' i
hovedmenuen:

Og du vil få følgende vindue frem.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Stamdata

Her skal du udfylde stam data for din skytteforening. Væpgr Iinitppdigde/inm rnmnm .

IinnminrnmnmrDgrneyordr Gd  .rʼdiidrnmnmrderdiæeriytgdripernkrknfypnderʼKV de,rdppderbdiytderndgrmf
brevfletning.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Bruger adgang

Det er her man opretter/redigerer de brugere af programmet, som skal have adgang til det.

Dobbeltklik i bruger, eller klik i knappen 'Rediger bruger' for at åbne bruger.

s

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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· Administrator, betyder at man har adgang til at sælge ammunition, varer, men man kan ikke
oprette/redigere i medlemmer.Man kan ikke redigerer i regnskabet

· Udvidede rettigheder, giver en adgang som ovenstående, men man kan også oprette og rette i
medlemsdata. Man kan ikke redigerer i regnskabet. 

· Adgang til regnskab.Denne indstilling bør kun gives til kasseren og formanden. Alle andre bør ikke have
adgang til dette.

· Sælger. Her bliver alt vitalt i programmet blændet af. Det eneste en bruger kan, er at sælge varer.
Brugeren kan også kun slette de varer som vedkommende selv har solgt. 

· Hvis man får rettigheden 'sælger' får man også muligheden for at kunne udføre våbenkontrol. Sælger har
ligeledes muligheden for at udskrive SKV6

· Hvis man har rettigheden 'Våbenkontrol' har man mulighed for at kontrollere medlemmers våben, til det
årlige våbenkontrol.

· Hjemmesideadgang, kan evt. bruges hvis man ønsker at give adgang til foreningens hjemmeside, via
programmet. Se 'Foreningens hjemmeside' eller 'MSSQL' kommanoder.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Rediger bruger

For at redigere en brugers adgang, dobbeltklikker man i bruger og dette vindue åbner.

· 'Tildel ny adgangskode'. Her kan man angive en adgangskode. Hvis bruger allerede har fået tildelt en
adgangskode, vil feltet stadig være blankt. Hvis en bruger har glemt sin adgangskode, skal man tildele
en ny, man har ikke mulighed for at se den gamle adgangskode. Adgangskoden ligger krypteret i
databasen.

En adgangskode kan højst være 12 tegn lang.

Hvis man ønsker at lave en fuldstændig tilfældig adgangskode som er mere sikker, kan man trykke i
knappen 'Generer stærk adgangskode'. I knappen til højre for denne, vælger man hvor mange cifre
koden skal være på.

Hvis man ikke ønsker at ændre adgangskoden, lader man blot feltet være tomt.

· Administrator, betyder at man har adgang til at sælge ammunition, varer, men man kan ikke
oprette/redigere i medlemmer.Man kan ikke redigerer i regnskabet

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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· Udvidede rettigheder, giver en adgang som ovenstående, men man kan også oprette og rette i
medlemsdata. Man kan ikke redigerer i regnskabet. 

· Adgang til regnskab.Denne indstilling bør kun gives til kasseren og formanden. Alle andre bør ikke have
adgang til dette.

· Sælger. Her bliver alt vitalt i programmet blændet af. Det eneste en bruger kan, er at sælge ammunition
og varer (øl, sodavand, slik mm.) Brugeren har ingen adgang til at rette i beholdningen af
ammuntion/varer og kan heller ikke se den. Brugeren kan også kun rette/slette den ammunition/vare
som vedkommende selv har solgt. 

· Hvis man får rettigheden 'sælger' får man også muligheden for at kunne udføre våbenkontrol. Sælger har
ligeledes muligheden for, at udskrive SKV6

· Hjemmesideadgang, kan evt. bruges hvis man ønsker at give adgang til foreningens hjemmeside, via
programmet. Se 'Foreningens hjemmeside'.

Bemærk, det er KUN brugere som har fået tildelt et skytte nr. som kan få adgang.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Baner

Hvis man ønsker at oprette/edndgdedrbmiderdppderlpbdinyadertpr Rdikpnmnde romirndtdrgøedirhde.r

Vær opmærksom på, at man ikke kan slette en bane/våbentype som er i brug af et medlem eller
bliver brugt i forbindelse med 'Bane booking'

Opret først skydebanen og hvis man ønsker, de dertil hørende baner.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books

Database forbindelse

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Databasen, er det sted hvor programmet gemmer alle dine indtastninger. Altså medlemsdata,
ammunitions regnskab, resultater og alt det andet.

1. Her står hele forbindelsesstrengen. Her kan du evt. taste hele strengen ind på én gang. Hvis du er
mere usikker på hvordan man gør, så følg punkt 2 til 5. Efterhånden som du udfylder disse
punkter, kan du se hvordan det hele kommer til at se ud i punkt 1 (nuværende database
forbindelse). De data som du skal indtaste her, har du fået udleveret fra den udbyder hvor du har
din MSSQL database.

2. Her skal servernavnet på din database stå.

3. Her skal selve navnet på din database stå.

4. Her indtastes user id (brugernavn)

5. Adgangskode til databasen.

6. Hvis du har skiftet til f.eks. 'Genskab original database forbindelse' (7) kan du komme tilbage til
din anden server, ved at trykke i denne knap.

7. Her kan du skifte tilbage til den interne database.

8. Når du har foretaget dine ændringer, skal du trykke i 'Gem' og du bliver bedt om at genstarte
programmet.

Her kan man skifte database. Hvis du har rådighed over en MS SQL server et sted, f.eks. hos en
internet udbyder og du har mulighed for at tilgå denne, kan du få programmet til at gemme sine data
der i stedet for den interne database som programmet bruger som standard.

Dvs. at du kan få adgang til den samme database/data, uanset hvad for en computer du bruger og
hvor i verden du befinder dig.

Du skal selvfølgelig vide hvordan du forbinder din til denne database, og derefter indtaste den
eDiidetDirinedigriD riombderfDebdindpidirdrfdpndnr ʼklæedindrnmnmbmidrfDebdindpid .

Den kunne f.eks. se sådan ud:
Server=domænetPåDinServer.dk;Database=NavnetPåDataBasen;User
ID=brugerIdTilDatabasen;Password=passwordTilDatabasen;Connect Timeout=0

Teyorndedfderdroimaadir Gd  .rPeDgem  dnriaøegderikrD rnkrøiiodermnrgdiinmend.rʼlmerjmrtprndtd.
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Hvis din connectionstring er sat rigtigt op, vil de forskellige tabeller bliver oprettet.

Det kunne også være at du havde adgang til en SQL server i et lokalt netværk. Du kan forbinde dig til
en hvilken som helst SQL server du ønsker, hvis blot du har de nødvendige tilladelser til at tilgå
denne.

Det skal være en Microsoft 2012 SQL server, eller bedre.

Bemærk, mnr dikakiondeidr ʼdoodehdnioDaddernmnmbmid rDgr Gdiiombrnmnmbmid rldprlæedrbpæindnrmf,
hvis du skifter SQL server.

Du skal være meget velkommen ti l at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, angående opsætning af
programmet ti l en anden SQL server.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Hvor meget plads er der brugt i databasen

Her kan du se, hvor meget plads der er brugt i din database.

Dette gælder både ved den lokale database og hvis du er tilsluttet en ekstern/hosted database.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Dokumentserver

For at benytte dokumentserveren, skal du opsætte en ftp forbindelse til denne først. Det kan være en hvilken
som helst web server som man benytter sig af. Foreningens hjemmeside, et medlems hjemmeside eller
hvad man nu syntes.

Vær opmærksom på jeres antivirus program. Det kan forhindre denne funktion i at virke. 

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Værtsnavn/sti, FTP server
Her angiver man værtsnavnet. Du finder information om hvordan FTP forbindelsen sættes op, på hjemmeside
udbyderens hjemmeside. Dog skal du være opmærksom på, at du også her skal angive hvad for en mappe
som du ønsker at programmet skal benytte sig af på server. I ovenstående tilfælde, bruger man mappen
'dokumenter' på domænet 'xxxx.dk'. Det er ikke sikkert at du behøver at angive domænenavnet her, det
kommer lidt an på, om der findes mere end et  domæne på server osv.

Dokument servermappe
Her angiver man igen, hvad for en mappe som man ønsker at gemme sine dokumenter i. Denne gang skal
du dog angive det direkte link.

Benyt passiv tilstand til overførsler
Afhængig af udbyders webserver, skal du enten bruge 'aktiv' eller 'passiv' tilstand når man overfører via FTP. 

Du kan bruge følgende tommelfinger regel:

På et Linux webhotel er det den passive forbindelsestype du skal benytte. (flueben sat)
På et Windows webhotel er det den aktive forbindelse du skal benytte. (flueben ikke sat)

Hvis ikke du kan finde denne information på udbyder hjemmeside, må du prøve dig frem.

Brugernavn
Angiv brugernavn, som bruges til at forbinde sig.

Password
Angiv password, som bruges til at forbinde sig.

Afprøv forbindelse
Her kan du prøve om forbindelsen er sat rigtigt op, og om der er "hul" igennem.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

F-taster

Man kan tildele F-tasterne F2 til F12 en funktion, en funktion som man bruger tit. De kan ændres til hvad
man syntes.

Som standard, er følgende funktioner tildelt:

F2 = Kassen
F3 = Logbog
F4 = Fremmøde
F5 = Medlemmets resultater

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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F6 = Rediger medlem
F7 = Skydejournal
F8 = Foreningsregnskab
F9 = Medlemsvåben
F10 = Varer
F11 = Transporttilladelse
F12 = Vagtplan

Dobbeltklik i en linje, eller klik i knappen 'Rediger'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Klasser/dicipliner

Her kan du oprette eller ændre de klasser/discipliner som allerede findes. Normalt burde dette ikke være
nødvendigt, men der kunne jo komme nye klasser/dicipliner til, som ikke er angivet i programmet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Nøgler

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com
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For at kunne oprette nøgleudlån til medlemmer, skal man først oprette 'Nøgletyper'. Altså f.eks. 'Hoveddørs
nøgle til 15 m. banen', eller hvad ens nøgler nu hedder.

For at oprette en nøgle, skal man blot klikke i knappen 'Opret'. 

Indtast navnet på nøglen, ok klik i 'Ok'.

Den indtastede nøgle, kan nu udlånes til medlemmer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Politikredse

Programmet har som standard oprettet alle de politikredse som findes i landet. Hvis de af en eller anden
grund ændrer sig, eller du blot ønsker at angive deres kredsnummer i stedet, kan det gøres her. Politikredse
bruges i forbindelse med medlemmer.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Rykker gebyr

Her kan man angive de rykkergebyrer som bliver brugt i forbindelse med rykkere. Se rykkere.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Skyttetyper

Her kan man ændre/tilføje skyttetyper. Det er den skyttetype som man angiver under 'Skyttetype' i 'Rediger
medlem'.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Man kan ikke slette en skyttetype som er i brug.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Skyde journal adgang

Her kan man give tilladelse til at programmet kan starte op, udelukkende i 'Skyde journal tilstand'. Dvs. at
brugere uden adgang til programmet ellers, kan udfylde skyde journaler. Det kunne f.eks. være medlemmer
som normalt ikke har adgang til programmet eller skytter fra en anden skytteforening som bruger banerne.

Det eneste man får lov til at bruge, er 'Skyde journal' og intet andet.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Hvis man giver adgangen, vil knappen 'Skyde journal' være mulig at trykke i. Hvis ikke, vil den være blændet
af.

Man behøver hverken at taste Skytte nr. eller adgangskode.

Denne funktion er tiltænkt brugere, som ikke har andet behov end at indtaste en skydejournal. Når denne er
indtastet, lukkes programmet ned.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Vælg kolonner

Her kan man vælge hvad for kolonner der skal være synlige i 'Medlemmer' vinduet.

'Foto', 'M.u'.,'SKV3', 'SKV6', 'Skydeleder', 'Børneattest', 'Våbentilladelse' og 'Vis årligt kontingent' kolonnerne
bliver valgt til at blive vist som standard. De øvrige kan tilvælges senere.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Våben fabrikanter

Programmet har oprettet nogen våben typer på forhånd, men du kan oprette alle dem som du ønsker. Disse
bruges i fobindelse med 'Forenings våben' og 'Medlems våben'.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool


Skyttecenteret

81 / 219

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Våben kaliber

Her kan du angive de forskellige våben kaliber. Da der findes et hav af forskellige, så er det kun lige de mest
basale som er oprettet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Våben typer

Her kan du oprette alle de forskellige våbentyper som du vil. Disse bruges i forbindelse med 'Resulter',
'Forenings våben' og 'Medlems våben'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Vis årligt kontingent

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Hvis man sætter et flueben i 'Vis årligt kontingent' bliver disse kolonner vist:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Vis løbende kontingent

Hvis man sætter et flueben i 'Vis løbende kontingent' bliver disse kolonner vist:

https://www.helpauthoringsoftware.com
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L/K er en forkortelse af 'Løbende kontingent'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Installering

Når du har downloadet og udpakket programmet, har du to filer:

1. Setup skyttecenteret.msi

2. setup.exe

Dobbeltklik i setup.exe, og installeringen vil begynde.

Kpdordroimaadir ʼdxn .

https://www.helpndoc.com
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Lad være med at ændre noget, opdordroimaadir ʼdxn .

Kpdordroimaadir ʼdxn .
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Kpdordroimaadir CpDid .rʼoytdedindednrderikrdiinmppdednraprndireD aknderDgropmertprbekg.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

SQL server 2012 Express

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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For at programmet kan
køre, kræves det at Microsoft SQL Server Express 2012 er installeret på din computer. Hvis det ikke
findes, vil installeringen automatisk opdage dette og downloade det fra Microsofts hjemmeside.
Derfor kræves det, at du har en internetforbindelse under installering af programmet.

Det kan tage noget tid at downloade og installere Microsoft SQL Server Express 2012.

Du vil blive mødt af følgende skærmbilleder: (Der vil dog stå 2012, i stedet for 2008, men ellers er
fremgangsmåden den samme)
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Teyordr Aeedan roimaadi.
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ʼdrdinldndedr Database rfDer dedrD rhlDenmirnkriodfderʼSQrnmnmbmid,rtprf.doi.rdgdirʼSQridelde.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Opdatering/ny version af programmet.

Hver gang at programmet starter op, undersøger det om der findes en nyere version, men kun hvis
der findes en tilgængelig Internet forbindelse. Hvis programmet finder en ny version, bliver du gjort
opmærksom på, at programmet vil hente en nyere version. 

Du kan ikke fravælge opdatering, da den kan være kritisk for at programmet fungerer korrekt.

Programmet henter ligeledes den nyeste manual som er til rådighed.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Kalender

Få styr på foreningens aftaler med denne kalender.

Opret enkelt aftaler eller aftaler med gentagelse.

Alle brugere kan kigge i kalenderen men kun administratorer kan oprette/ændre aftaler.

Denne kalender skal ikke forveksles med vagtplanen.

Hvis jeres database er forbundet til en MSSQL server, opdaterer kalenderen sig selv, hvis andre brugere laver
rettelser eller tilføjer aftaler.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Gentag aftale

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Hvis man ønsker at gentage en aftale, sætter man et flueben i 'Gentag'. 

Vælg nu det gentagelses mønster, som du ønsker.

Bemærk, at hvis man senere vil rette i en aftale, kan man IKKE rette gentagelsesmønsteret, man kan kun
rette i tidspunkt og andre indtastede data. Hvis man ønsker at ændre gentagelsesmønsteret, bliver man nødt
til at slette hele aftalen og oprette den på ny.

Når en aftale vises i kalenderen, som er en del af en gentagelse, vises et lille i nederste højre hjørne, som
her:
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Indsæt fødselsdage og jubilæum i kalender

Hvis du ønsker at indsætte alle årets kommende fødselsdage og jubilæum i kalenderen, kan det gøres her.

Funktionen kan også tilgås fra Mærkedage.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

https://www.helpndoc.com
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Kopier en aftale

· Marker en aftale

· Tryk CTRL + C

· Tryk et sted i kalenderen, f.eks. dagen efter og tryk nu CTRL + V

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Opret en aftale

· Vælg den dato, hvor du ønsker at oprette en aftale (kan ændres under opretning).

· Marker evt. fra/til tid med venstre musetast, eller højreklik blot i datoen.

· Højreklik og vælg 'Ny aftale'

· Man kan også blot dobbeltklikke et sted i kalenderen.

· Du vil nu se følgende vindue:

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Indtast de relevante oplysninger. Ændre evt. dato og tid.

Tryk i 'Ok' og aftalen bliver oprettet i kalenderen.

Det vil nu se således ud:

Hvis du ønsker at gentage en aftale, kig under Gentag aftale.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Påmindelser

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Når programmet starter op, vil man blive påmindet om de ting som er skrevet i kalenderen.

Man vil få påmindelser om de ting som er oprettet, fem dage frem.

Det kunne f.eks. se sådan ud:

Teksten i 'Kalender' ikonet, vil efterfølgende stå og blinke, for at minde om aftaler.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Ret en aftale

Der er flere forskellige måder man kan rette i en aftale.

1. Dobbeltklik i en aftale. Hvis aftalen er en del af en gentagelse, skal man vælge, om man kun ønsker at
rette den man har klikket i, eller hele serien.

Bemærk, at man kan IKKE rette gentagelsesmønsteret, KUN data.

2. Højreklik i en aftale og vælg 'Rediger aftale'

3. Marker en aftale og hold venstre musetast nede. Du kan nu flytte rundt på aftalen som du vil.

4. Marker en aftale og benyt de små firkanter i bunden og toppen af en aftale, for at ændre tidspunkt.

https://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Slet alle aftaler i kalenderen

Hvis man ønsker at tømme kalenderen fuldstændig for ALLE aftaler, skal man trykke i skraldespanden.

Bemærk, at ALT i kalenderen bliver slettet. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Slet en aftale

Man kan slette en aftale på to måder:

1. Marker aftalen i kalenderen og tryk på 'Delete'  (Del) tasten.

2. Åbn aftalen og tryk i knappen 'Slet'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Udskriv en kalender

Vælg 'Dag', 'Uge' eller 'Måned' og tryk nu i printeren. Kalenderen vil nu blive skrevet ud.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Vælg dato

Vælg en dato og kalenderens visning vil flytte sig til denne dato.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

https://www.helpndoc.com
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Kassen

Hvis knappen 'Kassen' er blændet af (ikke til at trykke i) skal man først oprettet nogle varer til salg. Se
'Opret en vare'

Her kan man sælge ammunition, kiosk varer, sætte penge ind i medlemsbanken/sælge gavekort mm.

Bemærk, man behøver IKKE at lukke vinduet ned mellem hvert salg. Man skal blot frem søge det
næste medlem man ønsker at sælge til, ved søge i feltet 'Søg medlem'

Når man laver et salg til et medlem, bliver medlemmet ligeledes også markeret som fremmødt.

1. Her kan man udskrive prislister. Enten til Excel eller direkte til printer. Den sidste kan desværre ikke
udskrive stregkoder.

2. Dagens kasse rapport. Se kasse rapport.

3. Vare styring. Denne er kun for administratorer. Se vare styring.

4. Her kan man se hvad for et medlem man er ved at sælge varer til og hvor meget de har og står i
"Banken".

5. Vis kun udvalgte varekategorier.

6. Søg efter en vare. Man kan også frem søge en vare ved hjælp af en stregkode scanner, hvis man har
angivet en stregkode. Når programmet finder varen oprettes salget automatisk.

7. Klik her, for at oprette salget. Salget vil derefter kunne ses på kassen bonen til venstre (9)

8. Her kan man ændre det antal, man ønsker at sælge. Klik én gang i feltet antal og skriv så det nye antal.
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9. Klik her, for at fjerne/fortryde salget.

10. Hvis medlemmet ønsker at betalte kontant.Se også punkt 19.

11. Hvis medlemmet ønsker at betale med Mobile Pay eller overføre beløbet til banken. Se også punkt 20.

12. Hvis medlemmet ønsker at betale med det beløb vedkommende har stående i "Banken" / "Gavekort".
Hvis ikke der er penge nok, vil knappen være blændet af.

13. Hvis beløbet skal stå som 'Skylder', altså medlemmet betaler ikke. 

14. Hvis man ønsker at slette hele salget og starte forfra.

15. Udskriv kassebon. Dette skal gøres, inden man trykker i enten 10, 11, 12 eller 13.

16. Søg medlem. Man behøver ikke at lukke 'Kassen' ned, for at sælge til et andet medlem.

17. Hvis man ikke ønsker at få vist EAN kolonnen (bliver den ikke som standard) skal man lade være med
at sætte et flueben her.

18. Hvis man ønsker at angive en anden dato til salget.

19. Vælg den kasse som betalingen skal foretages i og klik derefter i 'Kontant' (Punkt 10). Se 'Forenings
regnskab' for at se hvordan man opretter flere kasser.

20. Vælg den bank konto som betalingen skal foretages i og klik derefter i 'Mobile pay' (Punkt 11). Se
'Forenings regnskab' for at se hvordan man opretter flere bankkontoer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Kasserapport

Hvis man klikker i 'Kasse rapport' kan man få vist dagens salg (eller alle andre dages salg) og evt.
slette/redigere salg.

Hvis man kun har rettigheder som 'Sælger' kan man kun få lov til at slette de salg som man selv har lavet.

Man kan også få udskrevet kasserapporten ved at klikke i printer ikonet.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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1. Slet det markerede salg.
2. Rediger det markerede salg.
3. Udskriv kasserapport.
4. Kasseoptælling
5. Sæt et salg til at være betalt/ikke betalt eller ændre måden betalingen er gjort på.
6. Sæt flueben her, for at få vist en periode. Altså alt hvad der er solgt mellem det de to forskellige datoer.
7. Sæt flueben her og alle salg som ikke er betalt i det igangværende år, vil blive vist.
8. Beregnet til fejlfinding. Hvis man f.eks. har fået sat en vare under en forkert 'Regnskabskategori'. Det

kunne f.eks. være at man har fået sat 'Sodavand' under 'Medlemsbank'.

Her er en sammentælling af de varer som er blevet solgt og betalt den valgte dag. Varer er blevet "pillet" ud
af pakkerne og talt sammen enkeltvis.

 

Her er en sammentælling af de varer som ikke er betalt den valgte dag. Varer er blevet "pillet" ud af pakkerne
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og talt sammen enkeltvis.

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Ret et salg

Marker det salg, som du ønsker at rette. 
Klik så i 'Rediger' ikonet, eller dobbeltklilk.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Ovenstående fungerer på samme måde, som ved et salg. Du kan rette:

· Antal. Klik i 'Antal' feltet ved den pågældende vare og skriv så det nye antal.

· Vælge en anden vare. Vælg varen og skriv her antallet der skal sælges.

· Rette betalingen, altså om det skal være kontant, bank, medlemsbank eller det ikke er betalt.
Når du trykker i en af disse fire ikoner, bliver betalingen gemt, så du skal ændre antal/vare først.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Kasseoptælling

Foretag en optælling, for at se om kassen stemmer.

Man kan tilgå funktionen, både fra 'Kassen' og 'Kasserapporten'.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Når man starter 'Kasseoptælling' og der IKKE findes en optælling på dagen, så vil felterne i venstre side,
'Optælling start', blive udfyldt med den sidst oprettede kasseoptælling, altså felterne i højre side, 'Optælling
slut'.

'Dagens salg, bliver automatisk sat ind, baseret på dagens kontant salg i 'Kassen'.

For at kassen stemmer, skal 'Difference' gå i nul.
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1. Sedler og mønter i kassen, inden klubaften.

2. Sedler og mønter i kassen, efter klubaften.

3. Total beløb i kassen, inden klubaften.

4. Total beløb i kassen, efter klubaften.

5. Gem kasseoptælling.

6. Nulstil alle felter.

7. Slet kasseoptælling.Z

8. Udskriv kasseoptælling.

9. Vælg dato, der skal oprettes/redigeres en kasseoptælling.

10. Lommeregner.
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11. Vælg her hvad for en kasse det drejer sig om, hvis du har oprettet mere end én.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Opret/rediger varer

Se 'Varer', 'Enheder' og 'Pakker'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Sæt penge i 'Banken'

Især børn har måske mest glæde af denne funktion, så behøver de ikke at have penge med hver gang.

Se 'Medlemsbanken' for at se hvordan man opretter dette.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Sælg et gavekort

Se 'Gavekort' for at se, hvordan man opretter et gavekort til salg.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Udskriv kassebon

Se kassebon

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Klubmester

Med 'Klubmester' kan man oprette resultater/stilling for f.eks. Klubmesterskaber eller andre lokale stævner.
Det er ikke meningen af denne funktion på nogen måde skal erstatte det officielle stævneprogram og det kan
det heller ikke. Man kan ikke oprette resultater for personer uden for foreningen, det er kun for klubbens
medlemmer.

Men hvis man ønsker at afholde f.eks. klubmesterskaber, kan denne funktion bruges, da den er meget
nemmere at gå til, end i stævneprogrammet.

Klik i 'Klubmester' ikonet, i programmets hovedvindue, for at starte funktionen op.

Du vil derefter se følgende billede (uden de to allerede oprettede stævner):

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Deltagere i stævne

Når man oprettet et f.eks. Pistol stævne, er det kun medlemmer som er angivet til at være pistol skytter,
som bliver vist i 'Deltagere'. Ved et Riffel stævne, er det kun dem som er angivet til at være riffel skytter, som
bliver vist i 'Deltagere'.

I ovenstående eksempel, er der angivet tre gældende runder. De tre bedste resultater, er derfor markeret i

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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'Gældende' og det er dem som stillingen bliver regnet ud efter.

Du kan her søge efter medlemmer, oprette resultater mm.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Gældende runder

Når man opretter et stævne, skal man angive hvor mange resultater, der gælder, altså gældende runder.
Hvis man f.eks. har et klubmesterskab, der løber over fem runder, men det kun er de tre bedste resultater
der gælder, skal man skrive 3.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Opret resultater

Marker stævnet og klik i 'Deltagere' ikonet.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com
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Du kan også blot dobbeltklikke i det stævne, som du ønsker at indtaste resultater for.

Du vil nu se, følgende vindue:

Bemærk, at hvis du har oprettet et pistol stævne, vil kun de medlemmer som er markeret som
pistolskytte eller pistol + riffel blive vist. Der vil ikke blive vist nogen riffelskytter. Det modsatte gør
sig gældende, hvis du har oprettet et riffelstævne.

Marker nu det medlem som du ønsker at oprette et resultat for. Klik nu i 'Opret resultat' knappen.
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Angiv nu datoen for, hvornår resultatet er lavet.
Angiv resultatet
Angiv hvor mange point der er lavet i den sidste serie.
Angiv hvor mange x'10er der har været.
Angiv hvor mange "sidste x10er" der er lavet. Dvs. hvor mange krydstier der er lavet i den sidste serie riffel,
læst bagfra. Dette bruges til senere at afgøre stillingen, ved point lighed.
Angiv nu hvad for en klasse som skytten skyder i.
Skriv evt. notater angående resultatet.

Klik derefter i 'Opret'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Opret stævne

Klik i 'Nyt stævne' ikonet, markeret med gult herunder.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle


Skyttecenteret

107 / 219

Angiv et navn til stævnet, vælg hvad for en bane det bliver afholdt på, 15 m. 25 m. 50 m. osv.

Angiv om det er et pistol eller riffel stævne.

Dato'en behøver du som sådan ikke at udfylde, men det vil under alle omstændigheder altid blive angivet til
den dato som du opretter stævnet.

Angive hvor mange gældende runder der er. Hvis i f.eks. har et stævne med 5 runder, men det kun er de tre
bedst som tæller, så skriv 3. Hvis i kun har en runde, så skriv 1. Hvis i har 5 gældende runder, så skriv 5,
osv.

Klik nu i 'Opret'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Rediger resultat

Klik i knappen 'Rediger' eller dobbeltklik i resultatet, du ønsker at ændre.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Rediger/slet stævne

Hvis du ønsker at redigere et stævne, skal du blot klikke i 'Rediger stævne' ikonet.

Hvis du ønsker at slette et stævne, og alle deltageres resultater, skal du blot markere dette og derefter
klikke i skraldespanden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Se stillingen

Hvis du ønsker at få udskrevet/vist en resultatliste for dit stævne, skal du blot klikke i knappen 'Se stillingen'.

Det kunne se ud som sådan (pistol):

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com
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Som du kan se, så sorterer programmet resultaterne efter hver klasse.

Man kan ligeledes se hvor mange skydninger hver skytte har gennemført (Runder). Hvis man har angivet at
der er tre gældende runder, men selve stævnet er på fem runder (kun de beste tre resultater gælder), så vil
der stadig stå 5 i 'Runder', men det er kun de tre bedste resultater som stillingen bliver regnet ud efter.

Nr. angiver hvem der ligger nr. 1, nr. 2 osv.

Ved pistol stævner, bliver der sorteret efter følgende: højeste resultat + højeste sidste serie
Ved riffel stævner, bliver der sorteret efter følgende: højeste resultat + højeste antal x'tier + højeste sidste
antal x'tier

Hvis man ønsker at udskrive stillingen, skal du blot klikke i knappen 'Udskriv' øverst i vinduet. Vælg her om
du vil udskrive til en Acces fil, eller til en PDF fil.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Kontingent

Klik i knappen med møntstablen , for at starte denne funktion. Et kontingent vil som standard løbe i
det valgte kalender år. Man kan også vælge at have 'Løbende kontingent', altså et der er uafhængigt
af et kalender år og som kan løbe fra f.eks. 01-10-2020 til 31-10-2021. Se 'Løbende kontingent'

Man kan oprette alle de kontingent typer som man ønsker og sætte prisen på disse. Når man skifter
kalenderår, bliver man nødt til at oprette et nyt kontingent år også. Gør dette ved at trykke i knappen
 ʼaednriynrpe .

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Opret nyt kontingent.

Kpdordroimaadir ʼaednroDitigdin .r

Indtast type på kontingentet, f.eks.  VDoidi rdppder Uig ,rdppderhlmnr mirikrøiiodermnrDaedtd.r

Indtast derefter prisen på dette.

Nu kan man angive, hvornår kontingentet gælder fra og til.

Hvis det f.eks er som herunder, så gælder det fra og med 63 år til og med 200 år. Man behøver ikke at
skrive 200 år, men det er blot for at angive at det er sidste kontingent, der findes i foreningen.

Teyortpridninrdroimaadir ʼaedn .

Det år som  man skriver i 'Kontingent begynder ved det fyldte år:' er inkl. tallet. Det samme gør sig
gældende ved 'Kontingent slutter ved det fyldte år:'.

Det skal sættes op i samme stil, som man ser herunder. 

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Hvis der er et kontingent man ikke ønsker bliver taget med i 'Skift kontingent' funktionen, fjernes
fluebenet i 'Udfør kontingent tjek på dette kontingent'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Opret nyt år.

Når man skal oprette et nyt kontingent år, iompr mirneyoodrdroimaadir ʼaednriynrpe .

Hvis man har f.eks. tre typer kontingent, som f.eks.

· Voksen

· Børn/Unge

· Støttemedlem

spørger programmet om prisen i det nye år, til hver type kontingent. Efter endt indtastning, er det
nye kontingent år klar til brug.

Bemærk at, hvis man ikke har gjort dette og man opretter et nyt foreningsregnskab, så vil kontinget
ikke bliver overført ti l regnskabet, før dette er gjort.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Skift kontingent

Med denne funktion, kan man automatisk skifte medlemskab/kontingent på medlemmerne.

For at funktionen skal virke, skal medlemmerne have anført mindst en fødesoldato i cpr. nr. feltet. De
medlemmer som ikke har anført en fødselsdato bliver sprunget over.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Jeres kontingenter kunne se f.eks. sådan ud:

Hvis et medlem er fyldt 16, men stadig har sat sit kontingent til at være 'Børn' (0-15 år), vil medlemmet
automatisk blive flyttet op til 'Ung' når funktionen køres. Alle medlemmer der er fyldt 16 år og ikke er ældre
end 21 år, vil blive flyttet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Log af

Hvis man ønsker at logge af programmet, iompr mirbpDnrlæpgdr  dpde/pDgrmf .rʼdedfderomirdirmindi
bruger logge på, og bruge programmet.

 Dette er især nyttigt, når man sælger ammunition. Derved kan man får sælger registreret korrekt i
programmet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Logbog

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Her kan man føre logbog, over de skytter som er 15 år og opefter. Dette skal man gøre ifølge den
bandepakke som regeringen vedtog i 2017.

Man kan også føre logbog over medlemsvåben, som har været udlånt til andre medlemmer.

Vigtigt at du læser punktet 'Fremmøde'

Hvis man opretter et logbog indlæg for et medlem i Skyttecenteret, bliver medlemmet automatisk registreret
i 'Møde loggen'.

For at starte logbog funktionen, skal du klikke 'Logbog' ikonet:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Brug af stregkode scanner ved udlevering af våben

Man kan bruge stregkodescanneren til at foretage udlån af våben.

1. Åbn logbog vinduet.

2. Scan medlemskort og fremmøde bliver registret

3. Du bliver nu spurgt om du ønsker at foretage våbenudlån. Hvis du svarer ja, bliver vinduet åbnet. Hvis du
har sat et flueben i 'Gå direkte til oprettelse, efter stregkodescanning af medlem', bliver du ikke spurgt,
vinduet åbner med det samme.

4. Brug stregkode scanner til at frem søge våben der skal udlånes. Cursor er sat i 'Søg våben' feltet
automatisk, når vinduet bliver åbnet ved hjælp af stregkode scanner.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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5. Foretag de sidste registreringer og tryk i 'Opret'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator

Dato og søg

Hvis man vælger en dato, får man kun vist de logbogs indlæg, som er oprettet på den pågældende dato.

Hvis man klikker i søge feltet, eller i 'Vis alle ikonet', får man vist ALLE de indlæg som er i logbogen. Man
kan derefter søge efter en bestemt person. Der bliver søgt på 'Navn' og 'Telefon nummer'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Fremmøde

I den sidste kolonne, 'Fremmøder' kan man se, hvor mange gange en person har været fremmødt. 

Sørg for når du opretter en person, at feltet 'Navn' og 'Telefon' er unikt. Dvs. INGEN andre i logbog funktionen
må have samme navn og telefon nummer. Ellers vil 'Fremmøder' IKKE blive sammentalt korrekt.

Når et medlem har fået sin SKV6 godkendt, er det derfor en god ide, at slette personen fra logbog igen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Opret logbog indlæg

Klik i ikonet . Følgende vindue åbner:

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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1. Her kan man oprettet et notat vedrørende logbog indlæget.

2. Billede fra computer, telefon mm.

3. Billede fra scanner.

4. Tag billede ved hjælp af web cam.

5. Når det er et foreningsvåben der skal oprettes logbog indlæg på.

6. Når det er et medlemsvåben der skal oprettes logbog indlæg på.

Programmet foreslår altid den dato, som er valgt i logbogs hovedvindue.

Programmet forslår også det medlem som er markeret i 'Medlemmer' som navn, men man vil i de fleste
tilfælde blot ændre det til noget andet. Sørg for, at navnet (og telefon nummer) er unikt, da optællingen af
fremmøder ikke vil blive udregnet korrekt.

Angiv fødselsdato. Denne er obligatorisk.

Angiv telefon nummer. Sørg for, at telefon nummer (og navn) er unikt, da optællingen af fremmøder ikke vil
blive udregnet korrekt. Denne er obligatorisk

Angiv skydebaneleder, programmet foreslår den person er logget ind i programmet. Denne er obligatorisk

Hvis man har oprettet alle foreningens våben i programmet, vil de blive vist til højre i vinduet. Dobbeltklik i det
våben som skal bruges, eller marker våben og klik i knappen med de tre pile. Serie nummeret vil derefter
blive kopieret over i feltet 'Serie nr:'. Denne er obligatorisk

Programmet foreslår også navnet i 'Underskrift' på den person som er logget ind i programmet. Denne er
obligatorisk

Da personen der skal låne foreningens våben, jo altid skal fremvise billed id, bør man altid sætte et flueben i
feltet 'Billed id fremvist'.

Hvis man ønsker at tage et billede af det billed id som er blevet vist, kan man gemme det
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Hvis du ønsker at hente billede fra pc'en/kamera/telefon skal du klikke i 'Kamera ikonet' (2). Hvis du ønsker
at scanne billedet ind, skal du klikke i scanner knappen (3). Man kan også tage et billede med sit web cam
(4). Se web cam. Hvis du har lejet en ekstern SQL server, er det en god ide at huske at slette logbogs
indlæg igen, når der ikke længere er brug for dem, da billeder fylder en del i databasen.

Hvis du ønsker at tilføje et notat til logbog indlæget, skal du klikke i fanebladet 'Notat' (1)

Klik nu i knappen 'Opret'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Rediger, slet og udskriv logbog

De tre ikoner, Rediger , Udskriv  og slet  burde give sig selv.

Ved udskriv, bliver der "udskrevet" til et pdf dokument. Dette gør, at man kan sende listen, til hvem man vil.

Husk, man kan også åbne 'Rediger vinduet' blot ved at dobbelt klikke i det indlæg man ønsker at
rette.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Udskriv SKV6

Når man har rettigheden 'Sælger' kan man også få lov til at udskrive SKV6. 

Vælg menupunktet 'Udskriv SKV6'.

Hvis man har administrator rettigheder, skal man vælge udskriften via menuen 'SKV'

Når man udskriver en SKV6, kan man vælge at programmet automatisk skal sætte et flueben i 'SKV6
udskrevet'. Man kan også gøre dette manuelt.

https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Vis billeder

Hvis man har tilføjet et billede, så vil "Billed ikonerne" være tilgængelige (gule pile) og man kan se det i
oversigten (rød pil). Hvis der ikke er noget billede tilknyttet et indlæg, kan man ikke trykke i 'Billed
knapperne' (Gule pile)

Hvis man klikker i en af 'Billed ikonerne', vil der åbne sig et nyt vindue, som viser billedet i stor størrelse.
(Gul pil)

Man kan også vælge at udskrive billedet, hvis man klikker i 'Udskriv billede' (grøn pil), enten ved højrekliks
menuen, eller ved at klikke i 'Billed ikonet' i toppen af vinduet (gul pil)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

L/K udløb (Løbende kontingent udløb)

Her kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvad for nogle løbende kontingenter som er ved at udløbe.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Som standard søges der på 30 dage men man kan ændre til hvad man vil.

Klik i knappen 'Søg' og de medlemmers kontingent som udløber om x dage eller mindre, vil blive vist i
medlemsoversigten.

Se også 'Løbende kontingent' og 'Indstillinger/Vis løbende kontingent'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Medlemmer

Her vises en oversigt over foreningens medlemmer. Hvis du vil redigere/se et medlem, kan du enten
dobbeltklikke i medlemmet, eller højreklikke og vælge 'Rediger'

Mange af de funktioner (næsten alle) som vises i hovedvinduet, kan også tilgås fra 'Rediger medlem'.
Se endvidere web cam

 Dobbeltklik i et medlem eller tryk i 'Rediger' for at redigere et medlem.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Anonymisér medlem

Da den nye persondatalov foreskriver, at man kun må opbevare et medlems data, så længe medlemmet er
medlem, kan du bruge funktionen 'Anonymiser et medlem'.

Dette bevirker, at alle personlige oplysninger bliver fjernet, så man ikke længere kan se hvem det var, men
alt ammunitionssalg mm. bliver bevaret i programmet.

Højreklik og vælg 'Anonymiser medlem' eller vælg 'Anonymiser' som vist herunder.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Brevfletning

Brevfletning er en rigtig smart måde, at sende en masse breve/e-mails ud ti l medlemmer, med
forskellig informationer i, men du skriver kun ét brev. 

Brevfletning med andre Office programmer, som f.eks. Apache Open Office eller LibreOffice, se her.

Man laver en "kladde" hvor man indsætter de forskellige flettefelter, f.eks. navn, adresse, post nr,
by, kontingent osv. Derefter starter man udskriften/afsendelse af mails og de relevante data bliver
sat ind, der hvor du har indsat flettefelterne. Denne funktion sparer dig for rigtigt meget tid, når du
skal skrive breve, så det er værd at sætte sig ind i. Du kan finde masser af dokumentation på nettet,
angående brevfletning i Word. Prøv f.eks. dette link

Bemærk at 'SKV3 transport' eller 'SKV3 pengeskab' eller 'SKV6' vil udskriften vise 'Nej' hvis
udløbsdato er overskredet.

For at benytte brevfletning/udskrift, kræves det at Microsoft Word er installeret på computeren. 

Udskrift med Word, fungerer kun, hvis du har Office 2007 eller bedre. Hvis ikke, vil udskrift være
blændet af, undtagen for PDF.

Udskrift/brevfletning med Word, virker ikke med Office 2010 starter edition.

Der følger et par eksempler med programmet, disse er blevet installeret i en mappe som hedder
 ʼoytdedindedn rdr ʼDok dinde .r

Mmeoderdnr dnpd rDgrneyordroimaadir Bedlfdnr dnr Den .rVæpgrikrnDok dindnr Mdnpd inmnm rd
 maadir ʼoytdedindedn rDgrneyordr ʼbi .r DenrinmenderikrDa.

Som du kan se, så er der allerede skrevet i brevet og indsat flettefelter.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
https://www.google.dk/?ion=1&espv=2#q=brevfletning med word
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Den tekst som står mellem «» er et flettefelt. Altså f.eks. «Fornavn». Flettefeltet indeholder data fra
programmet, i dette tilfælde medlemmets fornavn.

Du kan bruge brevfletning, ti l f.eks. at udskrive konvolutter, adresselabels, breve ti l foreningens
medlemmer mm.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Brevfletning med andre Office programmer

Nu er Microsoft Word kongen over tekstbehandling og den er også suveræn den bedste til brevfletning, især
gennem andre programmer.

Derfor kan det dog godt lade sig gøre via andre programmer, det er blot meget mere besværligt.

Skyttecenteret kan jo danne en datafil til andre programmer og denne kan bruges til at starte brevfletning i
andre Office programmer.

Brug filen som Skyttecenteret laver som datakilde i dit tekstbehandlings program og følg anvisninger i det,
så kan det lade sig gøre.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Foto brevfletning

Lad mig sige det med det samme, Microsoft har IKKE gjort det nemt at brev flette billeder med Word, men
det kan sagtens lade sig gøre. Man kan ikke bare indsætte et flettefelt og så virker det, det er en anelse
mere kompliceret men følg denne vejledning, så kan det sagtens lade sig gøre.

Bemærk, at jeg har lavet et eksempel på, hvordan man kan lave et medlemskort med foto, sammen med

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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brev fletning. Vælg først 'Filer/Hent eksempel dokumenter (Word)'. Brevflet derefter med dokumentet
'medlemskortMedBillede.docx'. 

Som altid, vælg de medlemmer som du vil have skrevet ud.

Som du kan se i Word, er der kommet et ekstra flettefelt, som hedder 'Billede'. Befinder sig lige efter feltet
'Medlemskontingent'. Dette felt skal man IKKE vælge, lige som man vælger de andre felter, det vil ikke virke.

1. I stedet skal du vælge det sted, hvor du vil have billedet til at stå. Sæt din cursor der. Tryk først på ALT
og F9 (for at vise 'Felt koder'). Tryk nu på CTRL og F9 samtidigt (for at indsætte feltkode). Du vil nu se
dette: { }. Inden i de to klammer, skriver du følgende tekst :

2. INCLUDEPICTURE 

3. Derefter vælger du 'Indsæt flettefelt/billede' og din felt kode vil nu se sådan ud:

4. {INCLUDEPICTURE{MERGEFIELD billede}}

5. Mellem de to }} skriver du \MERGEFORMAT\d

6. Hele din feltkode tekst vil efterfølgende se sådan ud:
{ INCLUDEPICTURE {MERGEFIELD billede} \MERGEFORMAT\d }

7. Bemærk, at du kan IKKE blot skrive din feltkode ind, du bliver NØDT til at gøre det som jeg har
beskrevet, ellers vil det IKKE virke.

8. Tryk nu på ALT og F9 igen, for at gå tilbage til almindelig visning.

Efterfølgende er IKKE noget som jeg har fundet på, men klag til Microsoft :-)

Vælg 'Afslut og flet/Rediger enkelte dokumenter'. 



Skyttecenteret

123 / 219

Vælg her 'Alle' og tryk 'Ok'

Hvis du har valgt at udskrive mere end ét medlem, så vil der være det samme billede i alle dokumenter. Tryk
nu CTRL og A samtidigt (vælger alle dokumenter) og derefter trykker du på F9 (opdaterer alle dokumenter).
Først derefter vil biledet blive udskiftet med det korrekte i alle dokumenter.

Du vil så sikkert også have opdaget, at billedet antager sin originale størrelse, altså bliver kæmpe stort.
Dette kan man ikke umiddelbart stille nogen steder, man bliver nødt til at sætte billedet ind i en tabel.

I Word vælger du nu 'Indsæt/tabel' og vælger kun én celle.

Højreklik nu i den oprettede tabel og vælg 'Egenskaber for tabel'
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Vælg så 'Indstillinger'



Skyttecenteret

125 / 219

og her FJERNER du fluebenet i 'Tilpas automatisk til indholdet'. Tryk så i ok og ok.

Du kan nu ændre din tabel, til den størrelse du vil.

Gentag nu rutinen, for at indsætte flettefeltet, der viser billedet.

Gentag så rutinen til at udskrive alle dokumenter og du vil opdage, at billedet nu beholder sin størrelse.

Herefter er det næsten op til dig, hvordan du vil bygge din udskrift ud. Du kan evt. fjerne rammen om tabellen
som indeholder billedet, så den ikke bliver vist.

Det kunne evt. se sådan ud:
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Med feltkoderne vist (ALT+F9) ville det se sådan ud:

Men prøv at kigge på det eksempel som jeg har lavet og leg lidt med det.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Hurtig guide til brevfletning

1.

Vælg først de medlemmer som der skal skrives ud til, fra Skyttecenteret.

o Brug CTRL+A, hvis du vil markere alle medlemmer
o Hold CTRL nede, mens du klikker på medlemmer, hvis du kun ønsker at udskrive til enkelte

medlemmer.
o Hold SHIFT nede, hvis du ønsker at markere medlemmer som står lige efter hinanden.
o Ovenstående metode, er standard i Windows og kan bruges i alle andre programmer også.

2. 

Vælg nu 'Udskriv/brevflet' og vælg en af de muligheder der vises.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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I dette eksempel, holder vi os til 'Opret Word dokument og brevflet' og 'Brevflet med Word'

Den første mulighed, bruger du hvis du vil oprette et nyt dokument.
Den anden mulighed, bruger du hvis du allerede har oprettet et Word dokument.

3.

Når Word er startet op, skal du vælge 'Indsæt fletfelt' for at indsætte de informationer som kan hentes ud fra
Skyttecenteret.

Det kunne f.eks. se sådan her ud:

Som du kan se, så har jeg her brugt flette felterne fornavn, efternavn og skytte nr.

Hvis du vil se, hvordan det ser ud og om alt er ok, inden der skrives rigtigt ud, så tryk i knappen 'Vis
resultater'. Dit dokument vil derefter se sådan ud:
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Hvis du har markeret mere end et medlem til brevfletning, så kan du bladre frem og tilbage, ved at trykke i pil
højre/venstre som er markeret med gult herover.

4.

Når alt er klar til udskrivning, kan du skrive ud til printer på to måder.

Tryk først i knappen 'Afslut og flet'. Derefter kan du bruge en af to måder:
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1. 'Rediger enkelte dokumenter'. Dette gør, at Word åbner et nyt kopi af dit dokument, men med alle data
indsat fra flettefelter. Du kan derefter rette i enkelte dokumenter, eller ganske enkelt fjerne dokumenter
fra det endelig udskrift. Du vil blive mødt af følgende boks: 

Gør dine valg og tryk i 'Ok'. Derefter åbner Word dit nye dokument, med alle flette felter udfyldt.
Start udskriften, når du er tilfreds. Dette gøres på samme måde, som alle andre dokumenter du
udskriver.

2. Hvis du ønsker at gå direkte til udskrift på printer, så vælg i stedet 'Udskriv dokumenter' og udskriften
går i gang med det samme.

Det var det. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Indsæt et flettefelt i Word

For at indsætte et flettefelt i et Word dokument, iomprnkrføeinrlæpgdr  Deidindpide rDgrndedfde
 Iiniænrfdtdfdpn .rVæpgrikrndnrfdtdfdpnriD rnkrøiiodermnrdiniætdrdrnDok dindn.

https://www.helpauthoringsoftware.com
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Hvis du er bekendt med brevfletning i Word i forvejen, vil der ikke være noget nyt i dette, det
fungerer som det plejer. Data til brevfletningen bliver bare hentet ind fra programmet.

Hvis du markerer mere end et medlem i programmet, Dgrndedfderneyooderdr rBedlfdnr dnr Den rldp
brevfletningen indeholde alle disse medlemmers data. 

Hvis du vil se et eksempel på hvordan det færdige resultat kommer til at se ud, kan du trykke i
oimaadir Vdiredikpnmnde rdr Den.r

Dokumentet vil nu se sådan ud:

Hvis du havde markeret mere end et medlem da du begyndte brevfletningen, kan du trykke i pil til
højre eller venstre og kigge alle resultater igennem. Når du mener at dit brev er i orden og du vil
udskrive dette, omirnkrneyoodrdroimaadir AfipknrDgrfdn rdr Den.
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Du kan altså bruge brevfletning til at udsende breve, medlemsopkrævninger mm. til alle, eller
udvalgte medlemmer. Du bestemmer fuldstændigt selv hvordan brevene skal se ud og du kan
benytte allerede eksisterende breve. Du skal blot starte disse op gennem programmet
Skyttecenteret, for at brevfletningen virker.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Indsæt stregkoder

Hvis man ønsker at bruge stregkoder i udskriften, skal man bruge 'Code EAN13.ttf' fonten de steder, hvor
stregkoden skal vises.

Programmet burde have downloadet og installeret fonten selv, men hvis ikke, kan den hentes her:

Indsættelse af stregkoder, kunne se sådan ud:

· Flettefelter indsat

· Hvis man vælger at køre 'Vis resultater' eller 'Afslut og flet', vil det se sådan ud, når man ikke har ændret
fonten i flettefeltet 'Stregkode':

· Marker stregkode flettefeltet og vælg fonten 'Code EAN13', sådan:

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
http://skyttecenteret.dk/program/skyttecenteret2/ean13.ttf
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· Ændre font størrelsen til noget mere læsbart, f.eks. 30 eller 40

· Stregkoden vil nu blive vist korrekt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Medlemskort, skabeloner

Der findes to eksempler på medlemskort i mappen 'dokumenter/skyttecenteret'. 
Husk at aktivere funktionen 'Filer/hent eksempeldokumenter (Word)' først, for at være sikker på du
har dem.

De ser sådan ud:

Der findes to dokumenter. Et med og et uden skære mærker.

Du kan tilrette disse til jeres egen forening.

De benytter sig af brevfletning i Word. 

Du kan bruge disse, til at udskrive medlemskort til foreningens medlemmer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Opret Word dokument

Hvis man ønsker at oprette et helt nyt Word dokument gennem programmet, skal man blot trykke i
oimaadir ʼaednr DenrnDok din .rVæpgrikrhlDernDok dindnriomprpdggdrhdind,rdinnminrimlidnrDgrneyord
 Gd  .

Derefter bliver det nye dokument åbnet i Word og er klar til brevfletning.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Send e-mail til medlemmer via Word og brevfletning

Denne funktion virker kun, hvis du benytter Microsoft Outlook som mail klient. Det er det mail
program som følger med Office pakken.

Det er jo efterhånden ikke mange breve man sender ud mere i en kuvert og det koster jo også en bondegård
i porto. I stedet kan du bruge Word til at sende mails ud til alle/udvalgte medlemmer. Det gøres som en
ganske almindelig brevfletning, men i stedet for at skrive det ud på printer, sendes det som e-mail i stedet.

Når man har oprettet sit brev og indsat de flettefelter man ønsker, kan man sende det som e-mail, ved at
vælge 'Afslut og flet/Send mails' i Word, som herunder.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Hvis du ønsker at tjekke hvordan din færdige mail ser ud, inden du sender den, så kan du trykke i knappen
'Vis detajler' (markeret med gult herover) i Word først.

Når du er tilfreds med din mail, kan du sende den. Dette gør du ved at klikke i knappen  'Afslut og flet/Send
mails'. 

Derefter skal du angive hvilket flettefelt der indeholder e-mail adressen som der skal sendes til. Det er altid
feltet 'E_mail' som gør dette. Vælg dette felt i 'Til'.
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Derefter angiver du emnet, f.eks. 'Kontingent opkrævning' eller hvad du nu vil.

Lad 'Mailformat' være på HTML og lad ligeledes 'Alle' være markeret, med mindere du ikke ønsker at sende
til alle. Klik derefter i 'Ok' og din mail bliver sendt til alle.

Mere skal der såmænd ikke til, nemt og enkelt og så sparer man en masse porto og papir.

Der bliver jo af gode grunde, kun sent e-mail til de medlemmer som har fået angivet en e-mail
adresse i programmet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Stregkoder i udskriften

Hvis man ønsker at bruge stregkoder i udskriften, skal man bruge 'Code EAN13.ttf' fonten de steder, hvor
stregkoden skal vises.

Programmet burde have downloadet og installeret fonten selv, men hvis ikke, kan den hentes her:

Indsættelse af stregkoder, kunne se sådan ud:

· Flettefelter indsat

· Hvis man vælger at køre 'Vis resultater' eller 'Afslut og flet', vil det se sådan ud, når man ikke har ændret
fonten i flettefeltet 'Stregkode':

· Marker stregkode flettefeltet og vælg fonten 'Code EAN13', sådan:

https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpauthoringsoftware.com
http://skyttecenteret.dk/program/skyttecenteret2/ean13.ttf
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· Ændre font størrelsen til noget mere læsbart, f.eks. 30 eller 40

· Stregkoden vil nu blive vist korrekt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Cpr. nr. er krypteret

Cpr nr. er krypteret i databasen. Dvs. at hvis nogen skulle slippe af sted med, at læse de data som er i
databasen, så er det krypteret til "volapyk".

Når du som bruger ser Cpr. nr. i programmet, vil det sådan ud:

010195-1212

Men når det ligger som data i databasen, ser det sådan ud:

SyoHEXxCETr8vvaQoEXdfZ4LQcYWa1+m

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad

Hvem har betalt kontingent i indeværende regnskabsår?

Programmet giver også en hurtig, nem og overskuelig måde at se hvem der har betalt kontingent.

Hvis et medlem har betalt sit kontingent i et regnskabsår, kan man markere dette (ved at sætte et
fkdbdirdr Rdndgde/Mdnpd iombrbdnmpnrdrlmpgnredgiiombipe )rDgrndnromirndedfderidirdrDldeidgndirmf
medlemmer.

Klik evt. dr Bdnmpn rDldeioedfdirdrDldeidgndi,ripromir miriDendedrpdindirDgrfprldinrdindirnd rnderhme
betalt, eller dem der ikke har betalt først.

Vælg evt. dnrmindnredgiiombiperdr Rdgiiombipe .

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Klassekort

Når man udskriver klassekort, får man en liste over hvad for klasser de forskellige skytter er i.

Klassekort udskrives her:

Det kunne f.eks. se sådan ud:

https://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Medlemsliste

Her kan du udskrive en medlemsliste og selv vælge hvad for nogle punkter du ønsker medtaget.

Dette kan gøres enten med Excel eller til printer.

https://www.helpndoc.com
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Du kan ydermere vælge hvad for nogle medlemstyper som du ønsker medtaget.

Bemærk, at hvis man har krydset af i 'SKV3 transport' eller 'SKV3 pengeskab' eller 'SKV6' vil
udskriften vise 'Nej' hvis udløbsdato er overskredet.

Bemærk, at ved Excel udskrift, laves der to faneblade.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Møde statistik

Klik i 'Graf' vinduet, for at åbne 'Møde statistik' vinduet.

Her kan man markere hvornår et medlem møder op til træning, konkurrence mm. På denne måde kan
man holde øje med, om et medlem er ”aktiv skydende”. Programmet viser hvor mange gange et
medlem har haft fremmøde, inden for en periode fra 1 til 10 år.

https://www.helpndoc.com
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Her bliver der vist en optælling med tal og grafer. Hvis man klikker i en af graferne (der hvor pilene peger) kan
man få vist det pågældende år. Hvis man f.eks. klikker i '2018' vil grafen se sådan ud:
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Man kan også klikke i 'Sæt som fremmødt dags dato'  ikonet, så man ikke behøver at vælge
fanebladet 'Mødestatistik'.

Bemærk, at man kan også markerer et medlem som fremmødt, når man sælger ammunition. Se
'Kassen'

Man kan udskrive direkte til printer eller Excel. Den valgte graf kommer med på udskrift.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Mødestatistik alle medlemmer

Man kan også få vist/udskrevet en liste, med samtlige medlemmers mødestatistik.

Tryk i knappen 'For alle medlemmer'.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Her bliver der vist en optælling med tal og grafer. Hvis man klikker i en af graferne (der hvor pilene peger) kan
man få vist det pågældende år. Hvis man f.eks. klikker i '2018' vil grafen se sådan ud:

Man kan udskrive direkte til printer eller Excel. Den valgte graf kommer med på udskrift.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Nøgleudlån

Se nøgleudlån

https://www.helpndoc.com/feature-tour


Skyttecenteret

143 / 219

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Opret medlem

For at oprette et medlem i systemet, neyoodirnderdroimaadir ʼaedn .rEnriynrldinkdrpbideridg.rMmiriomp
som minimum indtaste for og efternavn. 

Bemærk, at programmet selv foreslår det næste ledige medlems nr. 

Man kan her indsætte en stregkode, som kan bruges på f.eks. medlemskort, så medlemmerne er
hurtigere at finde frem i systemet, hvis man bruger en stregkode scanner. Programmet danner selv
stregkoden, efterhånden som man udfylder skytte nr. og cpr. nr. men man kan også gøre det manuelt.

Hvis man angiver skytte nr. og fødselsdato som her:

Vil stregkoden komme til at se sådan ud:

Programmet vil bruge en kombination af skytte nr. medlems nr og fødselsdato for at udregne
stregkoden. Hvis intet er angivet, laves stregkoden 100% tilfældigt. 

Hvis man udelukkende bruger fødsels dato til stregkoden, skal man være opmærksom på,  at hvis

https://www.helpndoc.com
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fødselsdato starter med et nul, vil der blive indsat et ettal først, da stregkoder ikke kan starte med
nul.

Når de relevante data er indtastet, neyoodirnderdroimaadir ʼaedn rDgr dnpd  dnrderDaedtdn.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Opret æresmedlem/gratis medlemskab

Hvis man ønsker at oprette et æresmedlem, eller andre medlemmer som ikke betaler kontinget, kan man
oprette et kontingent, som hedder f.eks. 'Æres medlem' og sætte kontingentet til 0 kr. 

Angiv derefter dette som medlemstype.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

OBS tilstand

Man kan sætte et medlem i "OBS" tilstand. Enten fordi de er en dårlig betaler, men der kunne også være
mange andre grunde. F.eks. at vedkommende skal huske at gøre et eller andet. Der behøver altså ikke at
være nogen som helst ubehagelig grund til, at et medlem bliver sat i OBS tilstand.

At sætte et medlem i OBS tilstand, kan gøre et af følgende to (eller begge)

1. Personen bliver markeret med rød skrift i medlems oversigten
2. Fluebenet i 'Betalt' kan ikke fjernes, når vedkommende vil købe ammunition. 

Der vil ligeledes fremkomme en meddelelse om at vedkommende kun kan købe kontant, når man vil
prøve at sælge ammunition til denne.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Det er KUN medlemmer af bestyrelsen, som kan følgende:

· Sætte et medlem i OBS tilstand.

· Fjerne et medlem fra OBS tilstand.

Alle andre brugere af programmet, vil blot få vist denne meddelelse, når de vil sælge ammunition:

Marker et medlem og tryk derefter i OBS knappen.  (eller højreklik og vælg ikonet her). OBS ikonet er
kun synligt, hvis man er medlem af bestyrelsen.

Derefter vil dette vindue åbne:
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Hvis man sætter et flueben i 'OBS tilstand' vil personen blive vist med rød skrift i medlemsoversigten.
Personen kan stadig godt "købe på klods", ved ammunitions salg.

Hvis man også sætter et flueben i 'Kun kontant salg', kan man ikke fjerne fluebenet 'Betalt' ved ammunitions
salg. Medlemmet kan altså kun købe kontant.



Skyttecenteret

147 / 219

Man kan endvidere lave en beskrivelse af, hvorfor medlemmet er i OBS tilstand.

Denne beskrivelse vil blive vist, når man markerer medlemmet i medlemsoversigten. Hvis man ikke har sat et
flueben i 'Kun kontantsalg', vil meddelelsen også blive vist for alle andre brugere, end medlemmer af
bestyrelsen. Hvis man har sat et flueben i 'Kun kontant salg', vil 'ikke medlemmer' af bestyrelsen blot få vist
følgende besked, når de markerer et medlem:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Politikreds

Alle danske politikredse er som standard oprettet i programmet. Disse kan vælges, enten når man
opretter eller redigere et medlem. Hvis du ønsker at ændre/redigere navnene på politikredse, kan
ndtdrgøedirldmr Indstillinger/politikredse .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Rediger medlem

For at redigere et medlem, kan man enten dobbeltklikke i dette, højreklikke og vælge 'Rediger', eller klikke i
'Rediger'  i hovedmenuen.

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Aktiv (medlemmet er aktiv)

Hvis en person ikke længere er medlem af foreningen, afgået ved døden mm. så kan du fjerne fluebenet i
'Aktiv'. Dette bør gøres i stedet for at slette et medlem. Sletning er IKKE tilrådeligt.

På den måde, bevarer man alt historik omkring medlemmet og hvis personen en dag ønsker at melde sig ind
i forengen igen, så har man allerede en masse data om personen.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Banken

"Banken" er ment som et sted, måske især de yngre medlemmer, kan indsætte et beløb (forudbetale), som
de så kan bruge af hen af vejen, så de ikke har nødigt at have penge med hver gang.

Funktionen er flyttet til "Kassen"

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Bemærkninger

Her kan du tilføje en hvilken som helst tekst/bemærkninger til et medlem. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Børn, junior, senior eller veteranskytte

Programmet udregner selv, om et medlem er:

· Børne skytte. 0-14 år.

· Junior skytte. 15-21 år.

· Senior skytte. 22-55 år.

· Veteran skytte. 55 år, eller mere.

Du kan se dette, lige ved siden af alder.

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Bemærk, at Cpr. nr. skal være indtastet, før dette kan udregnes.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Foto

Man kan indsætte et billede af et medlem. Dette kan f.eks. bruges til at udskrive medlemskort med billede.

1. Indsæt billede fra telefon, pc, kamera mm.
2. Indsæt billede fra scanner
3. Indsæt billede fra webcam
4. Fjern billede

Se Foto brevfletning for at se hvordan man brev fletter med foto.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Klasser

Her kan du angive hvad for nogle klasser en skytte skyder i, i de forskellige discipliner.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Opret klasse

Klik i 'Opret klasse' for at oprette en diciplin som en skytte skyder i.

https://www.helpndoc.com
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Vælg først 'Disciplin' og derefter 'Klasse'. Tryk i knappen 'Opret'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Rediger klasse

Marker den disciplin/klasse som du ønsker at rette. Derefter kan du dobbeltklikke eller trykke i knappen
'Rediger'

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Slet klasse

Marker den 'Diciplin/klasse' som du ønsker at slette, og tryk i knappen 'Slet klasse'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Løbende kontingent (L/K)

Som standard bruger Skyttecenteret et aktuelt kalenderår som betalingsår. Man kan dog også vælge at
have løbende kontingent, altså et kontingent der f.eks. løber fra  01-10-2020 til 30-09-2021, eller en hvilken
som helst anden periode, f.eks. halvårligt.

Hvis man benytter foreningsregnskabs funktionen i programmet og man sletter en periode, vil dette
have indflydelse på regnskabet, da kontingent indbetalingen da vil mangle i regnskabet.

Bemærk, at hvis man ændrer hvad for et kontingent et medlem har, vil kontingentet som er tilknyttet
en ubetalt periode ligeledes blive ændret til det valgte. De perioder som er betalt, vil ikke ændres.

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Man kan hurtigt danne sig et overblik over hvad for nogle kontingenter der er ved at udløbe, ved at
vælge funktionen 'L/K udløb'.

Se også 'Indstillinger/Vis løbende kontingent'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Opret periode

Klik i knappen 'Opret periode'

Når man vælger en 'Fra dato' lægger programmet automatisk et år til den valgte dato i 'Til' datoen. 

Man behøver ikke at angive andre værdier end 'Fra' og 'Til'.

Tryk nu i opret.

Bemærk, at det valgte kontingent for et medlem vises som det første i vinduet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Rediger periode

Klik i knappen 'Rediger periode' eller dobbeltklik i linen eller højreklik og vælg 'Rediger periode'

  

Angiv nu de værdier som du ønsker. Man behøver ikke at angive alle men blot dem som man ønsker at

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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ændre.

Bemærk, at hvis man åbner en periode som allerede er betalt, er det det kontingent som var gældende da
perioden blev markeret som betalt, der bliver vist. Det kan altså godt adskille sig fra det kontingent som pt.
er gældende for medlemmet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Sæt betalt/ikke betalt på mange medlemmer på én gang

Man kan sætte betalt/ikke betalt på mange medlemmer, på én gang.

Marker de medlemmer du ønsker i medlemsoversigten (brug SHIFT eller CTRL + venstre musetast for at
vælge mere end ét medlem) og højreklik, som her:

Bemærk, at hvis ikke man har valgt at vise kolonnerne 'Løbende kontingent' i indstillinger, så
bliver menupunktet ikke vist.

Hvis alle de markerede medlemmer allerede har betalt kontingent, så vil betalingen blot blive fjernet. Man får
ikke nogen advarsel først.

Hvis en, eller flere medlemmer ikke er sat til betalt, vil denne boks komme frem:

Her kan man bestemme hvordan betalingen er foretaget.

Hvis ikke der er oprettet en periode, har denne funktion ingen effekt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

https://www.helpndoc.com
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Markering af bestyrelsesmedlemmer

Man kan markere hvad for medlemmer der er med i bestyrelsen. Dette gøres ved at sætte et flueben
dr Mdnpd rmfrbdinyedpidi rdr dnpd  dnirnmnm.rHldir dnpd  dnrDgiprderfDe min,riætdirDgiprdn
fkdbdirdr  De min .

Angiv evt. hvad medlemmets titel er, f.eks.  Kmiidede ,r ʼæitDe min rDil.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Medlemskort udskrevet

Hvis et medlem har fået udskrevet medlemskort i et valgt regnskabsår, kan de markeres her.

Hvis man vil have vist alle, som ikke har fået udskrevet et medlemskort, kan man højreklikke i
medlemsvinduet og vælge 'Vælg alle som  ikke har fået udskrevet medlemskort'

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Medlemskab betalt i valgt regnskabsår

Når man krydser af her, angiver man naturligvis at medlemskabet er betalt for indeværende
regnskabsår. Men hvis nu kontingentet er betalt året før, f.eks. i december måned, kan dette også
angives her. Teyordroimaadir AigdlrbdnmpdiginmnDrhldirndirdermindepdndirdinredgiiombipe :

Du får nu muligheden for at ændre betalingsdatoen. Derefter vil sammentællingen blive korrekt i
 Rdgiiomb .

HldnrnkrhDpnder kidirdinrDlder Mdnpd iombrbdnmpnrdrlmpgnredgiiombipe rldprnkrokiidrid
betalingsdatoen.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Når man sætter et flueben i 'Medlemskab betalt i valgt regnskabsår' fremkommer dette vindue:

Programmet husker på valget, så hvis det er det samme ved næste salg, skal du ikke gøre andet end
at trykke i knappen 'Benyt'. Sørg også for, at det rigtige regnskab er valgt. Programmet husker på
indstillingen for denne. Denne funktion fremkommer, uanset om du har valgt at benytte
regnskabsdelen, eller ej.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Sæt betalt/ikke betalt på mange medlemmer på én gang

Man kan sætte betalt/ikke betalt på mange medlemmer, på én gang.

Marker de medlemmer du ønsker i medlemsoversigten (brug SHIFT eller CTRL + venstre musetast for at
vælge mere end ét medlem) og højreklik, som her:

Bemærk, at hvis ikke man har valgt at vise kolonnerne 'Vis årligt kontingent' i indstillinger, så
bliver menupunktet ikke vist.

Hvis alle de markerede medlemmer allerede har betalt kontingent, så vil betalingen blot blive fjernet. Man får
ikke nogen advarsel først.

Hvis en, eller flere medlemmer ikke er sat til betalt, vil denne boks komme frem:

https://www.helpndoc.com
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Her kan man bestemme hvordan betalingen er foretaget.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Må åbne våbenskab.

Hvis et medlem må åbne klubbens våbenskab, omirndtdr meodedirldnrmnriætdrdnrfkdbdirdr Mprpbid
lpbdiiomb .

Hvis man ønsker at finde alle de medlemmer som må dette, skal man blot højre klikke i
medlemsoversigten, Dgrhderlæpgdr VæpgrmppdriD r prpbidrlpbdiiomb .r

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Regning afsendt i valgt regnskabsår

ʼdtdrfkigdederaprim  dr pndriD r Mdnpd iombrbdnmpnrdrlmpgnredgiiombipe .rʼkromirmpnipræined
datoen for, hvornår en regning er afsendt. Dette kunne f.eks. være nyttigt, hvis den er afsendt i f.eks.
året inden, at regningen rent faktisk hører til.

HldirnkrhDpnder kidirdinrDlder Mdnpd iombrbdnmpnrdrlmpgnredgiiombipe romirnkridrnmnDdi.

Bemærk, at du kan markere dette automatisk når du brevfletter. Væpgr rBedlfdnr dnr Den,rDgriæn
'Regning afsendt dato' fDerndrlmpgnd ripernkriomprioedldrdiredgidigrkn.rʼkrfper kpdghdndirfDe,rmn
ændre datoen, inden udskrivningen begynder.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Resultater

https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
https://www.helpndoc.com
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Registrer de enkelte medlemmers personlige resultater, hvis medlemmet ønsker dette.

Marker et medlem, opdordroimaadir Rdikpnmnde r

Der vises både i tal og grafer, en oversigt over point og x10'er.

Grafer overføres til Excel, men IKKE pdf.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Alle medlemmers resultater

Resultater for alle medlemmer

Få her et overblik over, hvem der har den højeste score i foreningen mm.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation


Skyttecenteret

161 / 219

Væpgr Vpbdirnyad rDgr Bmid rfDermnridrfDeiodppdgdrnyaderedikpnmnde.rKpmiidromirDgiprtplæpgdi,r dirhde
skal man være opmærksom på, at hvis en skytte ikke har fået tilføjet en klasse til den valgte disciplin,
kommer resultatet ikke med. Se klasser

Man kan endvidere også lave en dato afgrænsning. 

Scoren bliver udregnet på et x antal resultater. 

Listerne bygger på de personlige resultater som de forskellige skytter har fået tastet ind på f.eks.
klubaftner.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single
source

Brevflet med Excel

Man kan også udskrive alle skyttens resultater via Excel. Det foregår på samme måde som andre

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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steder i programmet.

ʼdrdinldndedr Indstillinger rfDermnridrhlDenmir mirDaedtderiydrbmide/lpbdi.

Man kan endvidere udskrive lister over alle klubbens medlemmers resultater, men dette skal gøres
ldmr Rdikpnmnirpdinde 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

SKV6 godkendt

Hvis et medlem er SKV6 godkendt, kan det markeres, ved at sætte et flueben i 'SKV6 godkendt'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Skyttetyper

Du kan vælge om et medlem skyder med:

· Pistol

· Riffel

· Pistol + riffel.

· Flugtskydning

· Steel Challenge

Bemærk, at du kan bruge denne information, til at finde medlemmer som skyder med det ene eller det
andet.

Højreklik i hovedvinduet, og vælg 'Vælg alle med denne skytte type'

https://www.helpndoc.com
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Hvis du vælger f.eks. 'Riffel' vil programmet kun vise de medlemmer som udelukkende skyder med riffel.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Stregkode

Man kan også angive stregkoder til medlemmer. Disse kan bruges ved f.eks. medlemskort. Stregkoder kan
gøre søgning i programmet meget hurtigere og nemmere og kan også forenkle salg af ammunition og øvrige
varer.

Hvis man angiver skytte nr. og fødselsdato som her:

Stregkoden vil da komme til at se sådan ud:

https://www.helpndoc.com
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Programmet vil bruge en kombination af skytte nr., medlems nr.. og fødselsdato for at udregne
stregkoden. Hvis intet er angivet, laves stregkoden 100% tilfældigt. 

Hvis man udelukkende bruger fødsels dato til stregkoden, skal man være opmærksom på,  at hvis
fødselsdato starter med et nul, vil der blive indsat et ettal først, da stregkoder ikke kan starte med
nul.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

Søgning efter post nr.

Bemærk, at programmet indeholder samtlige Danske, Færøske og Grønlandske post numre. 

Hvis man ønsker at søge efter et post nr./by, skal man blot indtaste en af disse i boksen markeret
med gult herunder.

https://www.helpauthoringsoftware.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Udskrevne SKV'er

Her kan man holde styr, på de skv'er som er udskrevet til et medlem.

Hvis man vælger at udskrive en SKV via SKV/Transporttilladelse, kan man også samtidigt udfylde en ny
'Udskrevne SKV'er'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Opret SKV

Opret udskrevet SKV

Udfyld 'Dato' (for hvornår den er oprettet), evt. 'Godkendt' og 'Godkendt dato', 'Skv' og evt. 'Notat' og tryk i
knappen 'Opret' (eller ALT+O)

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Man kan kun vælge en 'Godkendt dato',hvis man har sat et flueben i 'Godkendt'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Rediger SKV

Foretag dine ændringer og klik i 'Gem'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Udleveret nøgler til klubben

Hvis et medlem har fået udleveret nøgler til klubben, kan dette markeres ved at sætte et flueben i
 Unpdldednriøgpdertpropkbbdi .

Hvis man ønsker at finde alle de medlemmer som har fået dette, skal man blot højre klikke i
medlemsoversigtgen, Dgrhderlæpgdr VæpgrmppdriD rhmerfpdnrknpdldednriøgpdertpropkbbdi .r

Hvis man klikker i ikonet , kan man her indtaste de forskelllig nøgler, som medlemmet har fået
udleveret. Se nøgleudlån

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Udmeldt

Her kan man sætte den dato et medlem er udmeldt fra.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
https://www.helpndoc.com
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Man kan se hvad for medlemmer der er ved at blive meldt ud, enten ved at højreklikke i medlemsoversigten
og her vælge 'Vælg alle som er udmeldt'

Man kan også vælge at få dem vist i selve medlemsoversigten, ved at vælge kolonnen 'Vis udmeldte' under
'Indstillinger/vælg kolonner/Vis udmeldte'. Se indstillinger for mere.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Våben registrering

https://www.helpndoc.com


Skyttecenteret

168 / 219

Kpdordroimaadir Vpbdiredgdinededig rfDermnrid/edgdinededrhldpodrlpbdirdnr dnpd rhme.rMmiromirhderDgip
angive hvornår våbnet har været til våbenkontrol sidst, hvornår skytten har købt sit våben og hvornår
våben påtegningen udløber. Se også Våbenregistrering

I medlemsoversigten, omir mirhøjedropdoodrDgrlæpgdr Vpbdiredgdinededig 

Vælg nu en af de fire punkter, og få et hurtigt overblik over, om nogen medlemmer mangler at få
kontrolleret deres våben. De relevante medlemmer vil blive markeret.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Våbenpåtegning

Man kan også registrere hvornår et medlems våbenpåtegning udløber, på alle de våben som
medlemmet har.

AigdlrbpDnrnmnDdirdrfdpndnr Vpbdirapndgidigrknpøbde rdrfmidbpmndnr Vpbdiredgdinededig .

https://www.helpauthoringsoftware.com
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Hvis du hurtigt ønsker at finde de medlemmer hvor der er et halvt år, eller mindre, til en eller flere
våbenpåtegninger udløber, iomprnkrhøjedropdoodrdr Mdnpd  de rDgrhderlæpgdr Vpbdirapndgidig
knpøbderD rdnrhmplnrperdppder dined 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Rykkere

Her kan du nemt og overskueligt holde øje med, hvem du har sendt rykkere til.

Hvis du klikker i 'Rykker' ikonet, får du følgende vindue frem:

Husk at man kan højreklikke for at få funktioner frem.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Brevflet

Man kan vælge at bruge Word til at afsendere rykkere til medlemmerne.

Marker den eller de rykker som du vil brevflette ud fra. CTRL + klik med mus gør at man kan vælge rykkere

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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enkeltvis.

Hvis du endnu ikke har oprettet et rykkerbrev, skal du vælge 'Opret og brevflet'

Hvis du allerede har oprettet et rykkerbrev eller vælger at bruge den skabelon som jeg har lavet, vælger du
'Brevflet'

Hvis du vælger at bruge min skabelon, som findes i mappen 'Dokumenter/skyttecenteret/Rykker-1.docx', vil
rykkerbrevet se sådan ud:
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Brevfletningen fungerer som ved alle andre brevfletninger i programmet. Du kan også her vælge som du
udskrive brevet eller sende det som e-mail, måske begge dele. Der findes dog andre flette felter end ved den
øvrige brevfletning. Antallet af disse er reduceret, kun de nødvendige til at sende rykker er medtaget. Se
Brevfletning for mere info om dette.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

Opret rykker

Sørg for at det medlem som du vil oprette en rykker for, er markeret i 'Medlemmer' vinduet. 

https://www.helpndoc.com
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· Klik nu i knappen 'Opret rykker for markeret medlem' (markeret med gult herover).

· Man vil nu se dette vindue:

Hvis det er første rykker, vil 'Gebyr nr. 1' være markeret. Rykker nr. 2 vil 'Gebyr nr. 2' være markeret og
ved rykker nr. 3 eller højere vil 'Gebyr nr. 3' være markeret.
Man kan ændre gebyrer ved at klikke i knappen 'Rediger rykkergebyr', markeret med gult herover. Man
kan dog vælge det gebyr som man ønsker.

· Klik nu i knappen 'Opret'.

· Det vil nu se således ud:
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· Hvis medlemmet ikke betaler denne rykker, kan man oprette flere rykkere. Det kunne se således ud:

· Hvis medlemmet betaler rykker nr. 4, markeres denne og man klikker i knappen 'Sæt som betalt',
markeret med gult herover. Det vil efterfølgende se sådan ud:

Bemærk, at man skal vælge 'Bank' eller 'Kasse' når man sætter en rykker til at være betalt.
Dette skyldes, at programmet sætter et flueben i 'Medlemskab betalt i valgt regnskabsår' i
medlemmet. Hvis man fjerner fluebenet i  'Medlemskab betalt i valgt regnskabsår' sættes
rykkeren til heller ikke at være betalt.
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· Hvis medlemmet vælger at betale rykker nr. 3, sættes denne til at være betalt og man sletter evt. rykker
nr. 4.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Ændre rykkergebyr

Man kan ændre rykker gebyrerne to steder fra i programmet.

1. Når man er ved at oprette en rykker, kan man klikke i knappen 'Rediger rykkergebyr', som vist herunder.

Så vil indstillinger åbne op. Når man har ændret sine gebyrer, vil de nye tal vises i 'Opret rykker'.

2. Eller man kan kan gå direkte til 'Indstillinger' og ændre dem. Gør dette ved at vælge fanebladet 'Forening'
og her vælge 'Indstillinger' og her vælge 'Rykkergebyr'.

https://www.helpndoc.com
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Send e-mail til et eller flere medlemmer

Hvis man ønsker at afsende e-mails gennem programmet, skal man blot markere det/de medlemmer

som man ønsker og derefter trykke i e-mail knappen  og vælg her 'Send e-mail'. Dit installerede
e-mail program vil derefter starte op. En adresse vil stå i 'Til' feltet, resten vil stå i BCC feltet.

Hvis du ikke har installeret et e-mail program på din computer, kan du i stedet vælge 'Kopier mail
adresser til hukommelsen'. Så vil de markerede medlemmers e-mail adresser blive kopieret til
hukommelsen. Start dit webbaserede mail system op. Sæt cursor i 'Til' feltet og tryk CTRL + V (eller
højre klik og vælg 'Indsæt'). For ikke at få ballade med andre medlemmer for at blotte deres e-mail
adresser, skal du huske kun at sætte en adresse i 'Til' feltet, resten skal i BCC feltet. 

For at markere alle medlemmer, kan man enten trykke 'CTRL + A' eller højre klikke i medlemmer og
her vælge 'Vælg/vælg alle'

Derefter bliver dit e-mail program startet op. 

Denne funktion kan også tilgås via 'Rediger medlem' men her kan man kun sende til det markerede
medlem.

Du kan også bruge Word ti l at brevflette og sende e-mails ti l udvalgte eller alle medlemmer. Dette
kan du gøre for at spare porto, hvilket jo efterhånden koster en bondegård, og så får du samme
funktionalitet og udseende som hvis du sender et brev. Du kan læse mere om denne funktion, under
'Brevfletning'

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Slet et medlem

Man kan ikke længere slette et medlem. Anonymisér i stedet medlemmet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files

Sortering af medlemmer

Hvis du ønsker at ændre rækkefølgen som programmet sorterer medlemmerne på, kan du klikke i en
af overskrifterne, en eller flere gange. Derefter vil sorteringen blive vendt om.

Klik i en af de overskrifter som er markeret med gult herover.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator

Søg efter medlemmer

 Dermnriøgdrdfder dnpd  deromirnkrdinnmindrdiriøgdndoinrdrfdpndnr ʼøg rdraeDgem  dn,riD rhdekinde:

Der søges på 'Fornavn, efternavn, medlems nr, skytte nr,  adresse eller stregkode'.

Man kan også bruge stregkode scanner til at søge efter et medlem, hvis man har en sådan og der er
oprettet en stregkode på medlemmet.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Vis medlemmer

Hderomir mirlæpgdrmnrldidr Appdr dnpd  de ,r Kkirmotldr dnpd  de rdppder Kkirdoodrmotld
 dnpd  de .rʼdnr dinrimnkepdgdrldprlæedrmnrlæpgdr Vdirmotld .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Vælg medlemmer

Højre klik i medlemsoversigten og vælg her, hvad du vil vælge af medlemmer.

Bemærk, at hvis man vælger 'Vælg alle med denne alder' vil det være efter den måde som DGI definerer de
forskellige skytter.

Børneskytter, under 17.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Ung skytter, over 16 men under 25. 
Voksen skytter, over 24 men under 60. 
Veteran, over 59. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Vælg regnskabsår

Angiv her hvilket regnskabs år der vises. Det aktuelle årstal, bliver altid valgt som standard, når
programmet starter op.

Hvis man skifter til et andet år, ldpr Bdnmpn rfkdbdididr piodrfDeildind,rhldir dnpd  dnrdoodrhme
betalt for det valgte år.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Våbenregistrering

Her kan man indtaste medlemmernes våben, hvornår de har været kontrolleret sidst, hovrnår de er købt,
hvornår våbenpåtening udløber mm.

Man skal enten være administrator, eller have rettigeheder til at udføre våbenkontrol, for at gøre dette. Se
indstillinger/brugere

Marker/finde medlem og klik så i 'Pistol' ikonet (markeret med gult herover). Så åbner vinduet 'Våben
registrering'

https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Du kan oprette nye 'Våben typer' og 'Fabrikant og model' ved at vælge 'Indstillinger' og derefter de tilhørende
faneblade.

Rediger våben, ved at dobbeltklikke i våben, eller ved at markere våben og derefter klikke i knappen 'Rediger'.

Hvis et medlem sælger sit våben til foreningen eller foreningen overtager et våben, kan man flytte våbenet til
foreningen, ved at klikke i knappen 'Gør til forenings våben'.

Man kan også sætte et våben til salg i 'Våben shoppen' ved at klikke i knappen 'Sælg våben'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Flyt våben fra et medlem til et andet

Man kan flytte et våben fra ét medlem, til et andet. Det kunne jo være at et medlem, har købt en pistol af et
andet medlem i klubben, så nu skal våbnet skifte ejermand.

Marker det våben som skal flyttes, højreklik og vælg 'Vælg våben der skal flyttes'.

Luk 'våben registrerings vinduet' og vælg nu det medlem, som våbnet skal flyttes til. Åbn 'våben registrering'
for dette medlem, jøjreklik i våbenlisten og vælg 'Flyt våben'. 

Du vil nu blive spurgt, om du er sikker på, at du vil flytte våben. Hvis du svarer ja, bliver våbnet flyttet til det
valgte medlem.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Søg efter våben

For at søge efter et bestemt våben, på tværs af medlemmer, skal man først åbne vinduet 'Våben
registrering'. Klik i 'Våben' under 'Registrering'. Tryk derefter i knappen 'Søg efter våben'. Indtast derefter
våben nr., eller navn på våben, og valgene vil indsnævre sig, efter hånden som man indtaster.

Når man klikker i et af de medlemmer som er listet i søgevinduet, bliver dette medlem fundet frem, i selve
programmet. Dobbeltklik for at åbne skyttens våben.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Udskriv våbenliste for alle medlemmer

Du kan vælge at udskrive en våbenliste for alle medlemmer i foreningen. Enten som et Excel ark, eller som
et PDF dokument.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Medlems datablad

Se brevfletning

Man kan også vælge at udskrive alle de vigtigste informationer om et medlem. Dette gøres her:

https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Udskriften kunne se sådan ud:

Husk, at hvis der ikke er valgt et 'Mærke' til et våben, så kommer det ikke med på udskriften.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

MSSQL

Se 'Foreningens hjemmeside'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Mærkedage

Hvis man klikker i flaget, vil man få vist de medlemmer som, enten har rund fødselsdag eller mærke
dag i medlemskab af foreningen, i det aktuelle år.

For fødselsdage, vil følgende være mærkedage:

20 år. Et medlem som ønsker at købe en pistol, kan jo tidligst gøre dette til sin 20 års fødselsdag.
30 år.
40 år.
50 år.
60 år.
70 år.
80 år.
90 år.
100 år.

For mærkedage i medlemskab af foreningen, vil følgende være mærkedage:

25 år.
30 år.
40 år.
50 år.
60 år.
70 år. 
80 år.
90 år.

Hvis man klikker i knappen 'Overfør fødselsdage og jubilæum til kalender' vil disse blive indsat i
forenings kalenderen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator

Notater

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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https://www.helpndoc.com


Skyttecenteret

184 / 219

Her kan man lave diverse notater, om alt mellem himmel og jord. F.eks. eksternt nøgleudlån mm.

Til denne funktion, er der tilknyttet en lille mini tekst editor, med helt basale funktioner. Når man
har oprettet/redigeret sit notat, omir mirdfdeføpgdindropdoodrdroimaadir Pedin( Den/ Denramn) .
Hvis man ikke har Word installeret, vil dokumentet blive åbnet i Word pad, et af de standard
programmer som følger med Windows.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Udmeldt

Her kan man sætte om et medlem er udmeldt, samt fra hvilken dato.

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Hvis man vil se alle medlemmer som er udmeldt, kan man højreklikke i 'medlemmer' og vælge 'Vælg aller
som er udmeldt'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Nøgleudlån

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Ovenstående vindue vil åbne.

Du kan her oprette de forskellige nøgler, som et medlem har fået udleveret. Du skal dog først have oprettet
de nøgletyper som kan lånes ud, i 'Indstillinger'

Du kan også udskrive en komplet liste, over alle dem som har fået udleveret nøgler, samt udskrive
nøglekvitteringer.

Husk, du kan også bruge brevflette funktionen i Word, til at oprette og udskrive nøglekvitteringer.
Se brevfletning.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Udskriv nøglekvittering

Du kan også udskrive en nøglekvittering, altså en kvittering som de personer der har fået udleveret nøgler,
skal underskrive.

Marker den/de nøgler, som der skal udskrives kvittering for. Vælg nu 'Udskriv nøgleudlån/PDF/Kvittering for
nøgleudlån'. For at markere mere end én nøgle, holder du blot 'Ctrl' tasten nede, mens du klikker på
nøglerne.

Du bliver så bedt om at indtaste navnet på den person som har udleveret nøglerne. Programmet foreslår
navnet på den person som har startet programmet op. Hvis det er en anden person, indtast da dette navn.

Derefter laver programmet et PDF dokument, i to eksemplarer, som blot skal udskrives og underskives af
nøglelåner.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Sørg for at have forenings data udfyldt, ellers bliver foreningens navn ikke medtaget på
kvitteringen/udskriften bliver ikke korrekt. Se indstillinger/stamdata.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce online help for Qt applications

Sikkerhedskopier/flyt database

Her kan du sikkerheds kopiere din database/flytte den til en anden computer.

Bemærk, at denne funktion er blændet af, hvis du benytter dig af en anden SQL server, end den som
blev installeret sammen med programmet.

ʼpernkrlæpgder dikakiondnr  dpde/ʼdoodehdnioDaddernmnmbmidi rbpdldernkrbdnnrD rmnrlæpgdrdi
mappe hvor du ønsker kopien gemt. Teyorndedfderdr ʼo .r dpdiriD rbpdldergd n,rhdnnder 
skyttecenteret.bmo .

Du har nu en fuldstændig sikkerhedskopi af databasen, som kan indlæse igen. 

Udover at man kan tage et sikkerhedskopi af sine data, kan denne funktion være nyttig, hvis du
ønsker at benytte programmet på en anden computer. Så kan du gemme sikkerhedskopien på f.eks.
en USB nøgle, starte den anden computer op, starte Skyttecenteret op, Dgrhderlæpgdr Gdiiomb
nmnmbmid .

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Genskab databasen

Når du skal genskabe databasen, iomprnkrlæpgdr  Dedidig'rDgrdrgekaadir'Iinitppdigde'rlæpgdernk
'Database/gdiiomb .rʼmr mirdoodromirgdiiombdrnmnmbmidi,riperaeDgem  dnroøede,rpkoodirndtdridn,
Dgrdrindndnrinmendir Uanmnde raeDgem  dnrDa.r

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Teyorikrdroimaadir ʼnmen .rVæpgrikrndnrindnrhlDernkrhmergd nrdiridoodehdnioDadrmfrnmnmbmidi.r dpdi
hdnnder ioytdedindedn.bmo .

Teyorikrdroimaadir ʼbi rDgrnmnmbmidirldprbpdldrgdiiombn.

Bemærk, at ALLE de data som du måtte have i databasen, vil blive overskrevet af den sikkerhedskopi
som du indlæser. Du kan altså risikere at miste data, hvis ikke du er helt sikker på hvad du laver.

Når databasen er blevet genskabt, får du følgende besked

Teyordr ʼo roimaadirDgrʼoytdedindednrinmenderDardgdirDgrgøerbekgrmfrndrnmnmriD rlmergd nrd
sikkerhedskopien.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents

Skift bruger

Her kan man hurtigt skifte bruger.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Vælg bruger og skriv adgangskode og tryk "Enter". 

Det er kun brugere som har fået tildelt en funktion i 'Indstillinger/Bruger adgang' der bliver vist i listen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Skydejournal

Opret, udskriv og rediger skydejournaler.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Når man opretter en skydejournal, vil man se dette vindue:

Indtast de relevante oplysninger og gem.

Hvis man ønsker at få udskrevet journalen, trykker man i 'Gem og udskriv'.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy

Kun skydejournal adgang.

Hvis man har brugere som skal indtaste en skydejournal men man ikke ønsker at give dem adgang til hele
programmet, skal man i indstillinger, angive at programmet tillader skydejournal adgang. Se under
indstillinger hvorledes dette gøres.

Brugeren behøver ikke at indtaste noget brugernavn eller adgangskode, men blot trykke i knappen 'Skyde
journal'. 

Derefter vil indtastnings vinduet åbne op. Når brugeren har indtastet sine oplysninger, vil programmet lukke
ned.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Statistik

Her kan man se lidt statistik på skydninger.

Vælg måned og/eller år man vil have vist statistik for. Tryk derefter i enten 'År' eller 'Måned' knappen. 

https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?

SKV/Transporttilladelse

Mmiromirid nrDgrdiodpnrknioedldrʼKV derDgrnemiiaDetppmndpide.rʼdnroeælderbpDnrdnrameropdor dn
musen.

ʼøegrfDermnr ʼnm rnmnm rderknfypnn,rnkrhmer meodednrhld rmfr dnpd  deidrnderderfDe minrDgrhld 
der er medlem af bestyrelsen.

Hvis f.eks. et medlem ønsker at få en våbenpåtegning (SKV2), markerer du blot medlemmer, vælger
 ʼKV/ʼKV2 rfemr dikdirDgriprdermppdrfdpnderD oedigrioytdirknfypnnraprʼKV di.

Dette kræver naturligvis at du har Adobe Acrobat reader installeret, fuldstændig lige som du plejer
når du skal læse et hvilket som helst andet PDF dokument.

Bemærk, at når du skriver en SKV1 ud og der er mere end seks medlemmer, foruden formanden, vil
der blive lavet to PDF filer. Mellem hvert dokument, vil du blive mødt af nedenstående bekræftelses
boks.

SKV'er kan kun udskrives hvis man har administrator rettigheder. Undtaget er dog SKV6, denne kan
sælger også udskrive.

Man får også muligheden for at indsætte en post i 'Udskrevne skv'er', når man vælger at udskrive en
skv.

SKVʼer (pdf fierre) er hertet direkte fra DGI's hjemmeside og der er ikke bievet ærdret i dem på
nogen måde.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Transporttilladelse, foreningsvåben

https://www.helpauthoringsoftware.com
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Hvis man ønsker at udskrive en transport tilladelse, gøres dette nemt og  enkelt. 

1. Vælg medlem der skal have transportti lladelsen

2. Klik i knappen 'Forening'

3. Vælg våben der skal transporteres. Man kan markere mere end ét våben.s

4. Vælg 'Transportti lladelse'

Man bliver nu spurgt om der skal indsættes en post i 'Udskrevne SKV'er' på medlemmet. Hvis man
svarer 'Ja' åbner nedenstående vindue. På den måde kan man holde rede på, hvornår et medlem har
transporteret et våben.
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Klik nu i 'Opret'

Dernæst skal man vælge om det interne våben nummer skal med på tilladelsen.

Dernæst kan man vælge om man vil have en udløbsdato på tilladelsen.

Til slut bliver transport tilladelsen udfyldt og åbnet op i din pdf fremviser.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Transporttilladelse, medlemsvåben

Man kan også oprette transporttilladelser for medlemmers våben.

1. Vælg medlemmet som skal have transporttilladelsen

2. Tryk i knappen 'Søg medlemsvåben'

3. Vælg det medlems våben der skal transporteres

4. Tryk i knappen 'Udskriv transporttilladelse'

Man bliver nu spurgt om der skal indsættes en post i 'Udskrevne SKV'er' på medlemmet. Hvis man
svarer 'Ja' åbner nedenstående vindue. På den måde kan man holde rede på, hvornår et medlem har

https://www.helpndoc.com
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transporteret et våben.

Dernæst kan man vælge om man vil have en udløbsdato på tilladelsen.

Til slut bliver transport tilladelsen udfyldt og åbnet op i din pdf fremviser.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Hent PDF filer fra server

Programmet henter selv de nyeste SKV'er. Men hvis et eller andet er gået galt, med den automatiske
proces, kan dette også gøres manuelt.

Væpgr ʼKV/HdinrPʼ rfpderfemridelde .r

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

SKV6

Man kan kun udskrive SKV'er hvis man har administrator rettigheder, undtaget er dog SKV6. Denne kan
også udskrives hvis man har 'Sælger' rettigheder.

Vælg menupunktet 'Udskriv SKV6'.

Hvis man har administrator rettigheder, skal man vælge udskriften via menuen 'SKV'

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Søg medlemsvåben

Her kan man få et overblik over alle medlemmers våben, på én gang. Man kan ligeledes udskrive en
transporttilladelse for et medlems våben. Se 'Transporttilladelse'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Udskriv giro kort

Jeg har ikke lavet nogen direkte funtion, så man kan skrive giro kort ud. I vores foreningen er vi kommet til
den konklusion, at de er for dyre i drift og det er meget nemmere, og billigere for medlemmerne, at indbetale
via bank overførsel, eller simpelthen direkte i klubben til en klubaften.

Du kan sikkert få Word til at udskrive på et allerede eksistrende girokort, og så bruge brevfletning til at
indsætte de relevante data.

Hos os, udskriver vi blot en opkrævnig, hvor konto nr. mm. er angivet.

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Brevfletnig er benyttet herover.

Se brevfletning

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Vandels godkendelse

Her kan man finde alle medlemmer som mangler at få en vandels godkendelse, dvs. mangler en SKV2 en

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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SKV3 og en SKV6s

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Vagtplan

Her kan du oprette og vedligeholde alle de vagtplaner som du ønsker. Det er dog altid en god ide, at slette
forældede vagtplaner, da de fylder unødigt op i databasen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Genveje

Man kan også benytte Windows genveje i kalenderen

https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpndoc.com
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Marker en vagt og ...

· ... tryk DELETE tasten, for at slette en vagt.

· ... tryk CTRL + C for at kopiere en vagt

· ... tryk CTRL + V for at indsætte den kopierede vagt

Hvis man har kopieret en vagt (CTRL + C) kan man indsætte (CTRL + V) vagten hvor som helst i vagtplanen.
Hvis man markerer en allerede oprettet vagt, bliver den indsat ved siden af den allerede oprettede. Hvis man
markere en anden dag og trykker CTRL + V, vil den blive indsat på den valgte dag med de samme start og
sluttider som den der er kopieret fra.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Opret en vagt

Marker de timer du ønsker at oprette en vagt på, ved at trykke venstre musetast ned, holde den nede og
marker timerne. Du kan ændre timerne, hvis du vil, når vinduet 'Rediger' åbner.

Højreklik nu og vælg 'Ny vagt'

https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Du vil nu se følgende vindue:
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Vælg det medlem som du ønsker skal tage vagten. Hvis det ikke er et medlem af foreningen, kan du i stedet
blot skrive navnet ind. 

Angiv derefter hvad for en vagt vedkommende skal tage. 

Du kan derefter evt. ændre dato og tidspunkt for vagt.

Hvis du sætter en flueben i 'Godkendt' vil vagten blive vist med grøn baggrund, i kalenderen.

Tryk nu i 'Gem' og vagten er oprettet.

Derefter vil den se sådan ud i kalenderen:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Opret en vagtplan

Når du starter vagtplanen op første gang, eller der ikke findes nogen vagtplaner, bliver du bedt om at oprette
en. Hvis du ikke opretter en vagtplan, lukkes funktionen ned.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Giv den et passende navn og tryk i 'Ok'.

Hvis du ønsker at oprette yderligere vagtplaner, trykker du i 'Ny vagtplan'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Opret to, eller flere, vagter på samme tidspunkt

Man kan sagtens have to eller flere vagter på samme tidspunkt.

Højreklik i en allerede oprettet vagt og vælg så 'Ny vagt'

Foretag de nødvendige ændringer og tryk i 'Gem'

Derefter vil kalenderen se sådan ud: (og nej, det er ikke særligt smart at have Egon Olsen som kassevagt
:-))

Vagterne behøver ikke at have samme tidspunkt.

Det kunne evt. se sådan ud:

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework

Slet vagtplan

For at slette en vagtplan og alle dens vagter, trykker du i knappen 'Slet vagtplan'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Udskriv en vagtplan

Du kan udskrive en vagtplan på tre forskellige måder.

1. En dag
2. En uge
3. En måned

Vælg 'Dag', 'Uge' eller 'Måned' 

Vælg den periode du ønsker skal udskrives, ved at bruge venstre/højre pilene.

Tryk derefter i 'Udskriv vagtplan'.

Hvis en vagt er godkendt, vil der blive skrevet med grøn skrift, ellers sort. Der vil ligeledes være tilføjet et '(ok)'
efter tidspunktet, i tilfælde af, at du ikke bruger en farveprinter.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Ændre en vagt

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
https://www.helpndoc.com
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Man kan ændre en vagt på flere forskellige måder.

· Man kan dobbeltklikke i den og vinduet 'Rediger' åbner op

· Højreklik i vagten og vælg 'Rediger vagt'

· Man kan flytte vagten rundt i kalenderen, til en hvilken som helst dato/tid. Tryk med venstre musetast og
hold den nede og flyt så vagten med musen.

· Tryk én gang i vagten, med venstre musetast og der vil fremkomme en prik for oven og for neden i
vagten, som her:

Hvis du holder musen over en af disse prikker og trykker på venstre musetast og holder den nede, kan
du udvidde eller formindske vagten.

· Vagtplanen gemmer sig selv, når du ændrer tider, du behøver ikke at trykke i 'Gem'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Varer

Klik i knappen 'Varer'

Hvis man har oprettet salg mm. i det gamle kassesystem og endnu ikke oprettet nogen varer i det nye, vil
man blive mødt med dette, den første gang man klikker i 'Varer' under fanebladet 'Forening':

Alle varer, 'Ammunition' og 'Øvrigt' vil blive flyttet fra det gamle til det nye kasse system. Som der står kan
det tage noget tid, afhængigt af hvor mange salg der er oprettet og hvor hurtig din internetforbindelse er (Hvis
du har databasen ekstern).

https://www.helpndoc.com
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Efter overførsel, vil det nye kassesystem være klar til brug.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Opret varer

For at oprette varer som kan sælges i 'Kassen' skal man igennem to trin:

1. Oprette varer
2. Oprette enheder. 

Først skal man oprette varer.

1. Klik her, for at oprette en vare. 

Vælg hvad for en regnskabs kategori varer skal høre under. Denne kategori må ikke forveksles med
'Enheds kategorier'. 'Regnskabs kategorier' bliver brugt når programmet skal udregne regnskabet. Se
'Forenings regnskab'

Udfyld de øvrige felter. Lagerstyring angiver om programmet skal trække fra lageret når en vare bliver
solgt.

Hvis man sælger f.eks. ammunition, skal man angive pris pr. patron og ikke pr. æske. Hvis en æske
ammunition indeholder f.eks. 50 patroner og skal sælges for 100 kr. er stk. prisen altså 2 kr. Som her:

https://www.helpndoc.com
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Lager antal er ligeledes antal patroner og ikke hele æsker. Det samme gør sig gældende ved alle andre
varer.

2. Tryk her, for at redigere en vare.

3. Tryk her, for at redigere/slette/lave nye regnskabs kategorier. Nogle kategorier kan ikke
redigeres/slettes, da de bruges af programmet.

4. Tryk her, for at oprette et indkøb.Marker først varer til venstre og tryk så i 'Opret indkøb' (4)

5. Marker det indkøb som du vil rette og tryk så i 'Rediger indkøb' (5)

Gå nu til 'Enheder' for at oprette varer som kan sælges i 'Kassen'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Enheder

For at have noget at sælge i 'Kassen' skal man først oprette nogle 'Enheder'. 

Disse enheder bliver "hængt" op på en vare. På den måde kan man f.eks. sælge hele æsker ammunition
eller blot en halv æske. 

Hvis man vil sælge f.eks. en hel æske Magtech 32 patroner, kan enheden se sådan ud:

https://www.helpndoc.com
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1. Programmet putter selv teksten fra regnskabskategorien ind her, men man kan skrive en fuldstændig
valgfri tekst.

2. Når man ændrer antallet i feltet 'Antal pr. enhed' udregner programmet selv prisen i 'Pris pr. enhed' men
kan ændres som man vil.
Her kunne man også have solgt en halv æske, så skulle man blot have skrevet 25 i feltet 'Antal pr.
enhed'. Prisen ville så være blevet udregnet til 50 kr.

3. 'Pris pr. enhed' bliver automatisk udregnet men kan ændres fuldstændigt som man vil.

4. Her vælger man hvad for en enhedskategori, som enheden hører til.

5. Filtrerer regnskabskategorier, så det giver et bedre overblik.

Husk at vælge den rigtige kategori.

Hvis man sætter et flueben i 'Usynlig, vises ikke ved salg' vil varen ikke kunne sælges.

Man kan også angive en EAN13 kode (stregkode). Man kan enten taste  den ind eller scanne koden ind ved
hjælp af en stregkode scanner. Varer kan efterfølgende findes frem og sælges ved hjælp af en
stregkodescanner.

Bemærk, man kan ikke slette enheder eller varer, som der har været solgt af. Hvis man ikke længere ønsker
at sælge en vare, og der er solgt af den, gør den i stedet usynlig.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and
software

Gavekort

Se 'Medlemsbanken'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework
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Medlemsbanken

For at kunne indsætte penge på i et medlems "bank", skal man først oprette en enhed til dette.
Regnskabskategorien er allerede oprettet til dette.

Det kunne f.eks. se sådan ud:

Her skal man ikke benytte lagerstyring, så lad være med at sætte et flueben her.

Bemærk, at jeg her har angivet 50 kr. for et stk. På den måde kan man have flere enheder med denne og så
springe 50 kr. hver gang. F.eks. en på 50 kr. en på 100 kr. (hvor man angiver 2 stk. i enheden osv.)

Opret så en Enheds kategori som ser sådan ud:
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Det kunne se sådan ud, når man opretter en enhed:

Man kunne også vælge at lave en Enhedskategori som hedder 'Gavekort', som er bundet op på
'Medlemsbank'. Derved kan man også indsætte et gavekort på medlemmet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator

Pakker

Hvis man ønsker at en enhed skal indeholde flere forskellige vare, kan dette også lade sig gøre.

Det kunne f.eks. være, at man vil sælge ammunition, banebidrag og skiver i én enhed, som så bliver kaldt
en 'pakke'.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Opret først en enhed som indeholder en af de ønskede varer, i dette eksempel, en æske gul Eley
ammunition.

Det kunne se sådan ud:

HUSK at vælge den rigtige kategori, i dette tilfælde ammunition.

Klik nu i 'Opret'.

Åbn nu enheden igen og kald den f.eks. '1 pakke gul Eley + banebidrag + 4 skiver'

Lad 'Antal pr. enhed' være, da dette gælder ammunitionen og ikke de enheder som bliver tilføjet. Det samme
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gør sig gældende for prisen. Programmet udregner selv prisen for den fulde pakke.

Klik nu i 'Rediger pakke'.

Du vil nu se dette:

Marker den enhed du have med i "Pakken" og træk den over i 'Enheder i pakken' vinduet eller brug "Frem og
tilbage" knapperne.

Når du har tilføjet de ønskede enheder, i dette tilfælde '1 prøveskive + tre skiver' og 'Banebidrag' tryk da i
knappen 'Afslut'.

Hvis man vil fjerne en enhed fra pakken, trækkes den blot tilbage i vinduet til højre.

Klik så knappen 'Gem' i 'Rediger enhed' og nu vil "Pakken" se således ud:

Som du kan se i kolonnen 'Pakke pris' har programmet selv regnet den samlede pakkepris ud. 

50 kr. for ammunition + 4 kr. for fire skiver + 10 kr. for banebidrag, i alt 64 kr. Det er også denne pris som
pakken bliver solgt for og ikke de 50 kr. som står i kolonnen 'Enheds pris'.

Det er KUN pakker som har en pakke pris, alle andre varer bliver solgt for den pris som står i 'Enheds pris'.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily

Enhedskategori vs regnskabskategori

Enhedskategori er ikke det samme som regnskabskategori.

Umiddelbart kan forskellen på disse være lidt forvirrende.

Enhedskategorier bliver brugt i kassen til at oprette varer man kan sælge. På den måde kan man sælge den
samme vare på flere forskellige måder og derved have kontrol på lager styring.

https://www.helpndoc.com/create-epub-ebooks
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Regnskabskategori bliver brugt for at kunne udregne regnskabet korrekt og man behøver ikke at have så
mange kategorier. Faktisk er nedenstående i mange tilfælde nok. F.eks.

· Ammunition, dækker alt salg og indkøb af alle former for ammunition. Denne kategori kan ikke slettes
eller redigeres

· Kiosk, dækker alt salg af alle andre varer, som f.eks. slik, sodavand, øl mm. Denne kategori kan ikke
slettes eller redigeres

· Skiver, dækker alle former for salg og indkøb af skiver.

· Medlems bank. Denne kategori kan ikke slettes eller redigeres

Men man kan oprette alle dem man vil.

Ovenstående punkter vil fremgå af regnskabet når dette laves, som f.eks. her:

Se Foreningens regnskab

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

Våbenliste

Man kan udskrive en våbenliste for alle medlemmer. Dette gøres her:

Resultatet, kunne se f.eks. sådan ud:

https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor

Våben shop

Her kan man sætte våben til salg. Alle skytteforeninger som bruger programmet, kan se de våben som er til
salg.

https://www.helpndoc.com
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Der er ingen andre skytteforeninger der har adgang til jeres database. Våben der er til salg, bliver
gemt i en database på en server som tilhører Skyttecenteret.

Når programmet starter op, eller der kommer nu våben til salg, popper der et lille vindue op i nederste
venstre hjørne, som f.eks her:

Man kan klikke i et det lille hus ikon, for at åben shoppen, eller vælge 'Våben shop' fra menuen,.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Rediger/slet våben som er til salg

For at redigere/slette et våben, skal man først åbne det, ved at dobbeltklikke i det, eller klikke i 'Se
annonce'.

Tryk derefter i 'Rediger annonce'

For at åbne annoncen til redigering, skal man skrive den adgangskode som man angav, da annoncen blev
oprettet.

Man kan nu vælge at ændre i annoncen eller at slette den.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites

Se annonce

For at se en annonce, kan man enten dobbeltklikke i den, eller trykke i 'Se annonce'.

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Sæt våben til salg

Klik i 'Opret annonce'.

Angiv alle data. Husk at adgangskode skal være på mindst seks tegn og husk at angive hvad for en landsdel
våbnet befinder sig i. Adgangskoden skal bruges, hvis man senere ønsker at redigere eller slette annoncen.
Jeg har ingen mulighed for at se koden, så hvis man glemmer den, så er det bare ærgerligt.

Man kan kun angive ét billede til hver annonce.

Tryk i 'Opret' når annoncen er klar.

Bemærk, at annoncer sletter sig selv, 30 dage efter de er blevet oprettet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

Udskriv annonce

Hvis et medlem er interesseret i et våben, kan man udskrive annoncen, ved at trykke i printeren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites
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Word/Excel/PDF

Programmet bruger Microsoft Word og/eller Excel til alle sine udskrifter. Hvis man ikke har disse
installeret, kan man altså ikke benytte sig af udskriftfunktionerne og alle knapper som henviser til
Word/Excel i programmet vil være blændet af. Du kan dog bruge PDF i stedet.

Ved at bruge Word/Excel, får man total rådighed over den måde som man ønsker at lave/opstille sine
dokumenter og samtidig bruge data fra programmet.

PeDgem  dnrbdiytder Denir  Deidindpide r(Bedlfdnidig)rtprididrknioedfde.rHldirnkrdrfDeldjdi
kender til Microsoft Words brevfletning, så fungerer det fuldstændigt som det plejer. Du skal dog ikke
vælge ''Vælg modtagere'. Programmet har nemlig allerede puttet medlemsdata ind, fra de
medlemmer som er markeret i hovedvinduet:

Du kan læse mere om brevfletning med Word her.

Udskrift med Word, fungerer kun, hvis du har Office 2007 eller bedre. Hvis ikke, vil udskrift være
blændet af, undtagen for printer.

Bemærk, at somme tider skiftes der ikke ti l Word når man vælger at brevflette. Word starter ganske
vist op, men Word kommer ikke i forgrunden. Vælg i disse ti lfælde Word via Taskbaren.
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Eksempel på dokumenter.

Der medfølger nogle eksempler på Word dokumenter. Du kan finde disse i
 ʼDok dinde/ioytdedindedn raprndireD aknde,riperaeDgem  dnrderbpdldnrdiinmppdedn.r

Hvis du af en eller anden grund ønsker at hente dokumenterne igen, eller fordi der er kommet nye,
omirnkrhdindrnd rldnrmnropdodrdr  dpde/Hdinrdoid adprnDok dinder( Den)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

SkyDrive/Dropbox/Dokumentserver mm.

Hvis det er dokumenter som man er fælles om i foreningen kan det være en god ide, at gemme dem "i
skyen", dvs. på SkyDrive (Microsoft), DropBox eller andet sted. Hvis i sætter jeres drev rigtigt op, kan de
tilgås af alle relevante personer.

Man kan også vælge at gemme dem på programmets "dokument server". Se mere under 'Dokument server'

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Udskriv til PDF - udfases

Denne udskrivnings funktion er ved at blive udfaset i programmet. I stedet kan der udskrives på
printer og her kan også vælges at udskrive ti l PDF

Flere steder i programmet, dernderdiroimariD rhdnnder UnioedlrtprPʼ  .rʼdiidromirnkropdoodrd,rfDermn
lave et hurtigt udskrift, lavet som en PDF fil. Når PDF filen er dannet, skal du blot vælge at skrive den
ud, eller evt. gemme den.

Funktionen kræver at du har Adobe Reader installeret, men det har de fleste, da PDF dokument
bliver brugt til masser af ting. F.eks. er DDS SKV dokumenter gemt som PDF filer.

 UnioedlrtprPʼ  rldeode,ridplrD rnkrdoodrhmer Denrdiinmppdedn.r

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation

Udskriv til printer

Flere steder i programmet, kan man lave forskellige udskrifter, som f.eks. her:

https://www.helpauthoringsoftware.com
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
https://www.helpndoc.com/feature-tour
https://www.helpndoc.com/feature-tour/iphone-website-generation
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool

Web cam

I 'Rediger medlem', 'Opret logbog indlæg' og 'Rediger logbog' kan man tage billeder med sit web cam.

Når man klikker i knappen ikonet, åbner nedenstående vindue sig:

Bemærk, at dit antivirus program kan blokere for adgangen til dit web cam. Med Kaspersky, kan
det se sådan ud:

https://www.helpauthoringsoftware.com
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1. Hvis du har mere end ét web cam, kan du vælge det du ønsker at tage billede med her.
2. Tryk i knappen 'Start web cam'.
3. Stopper web cam.
4. Tryk i knappen 'Tag billede' for at tage et billede. Billede vil med det samme blive vist som billede i enten

logbog eller rediger medlem.
5. Her kan du hvad dit web cam "ser", altså et Preview.

Tryk i 'Afbryd' når du har taget dit billede.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor
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