Nytt program for Fuglehundprøver.
Vi legger nå ut en ny versjon av ny DogWebArra, og følgende justeringer/oppgraderinger er
foretatt:

PARTI-NR inn Vedlikehold.
Under Påmeldinger/Vedlikehold vises nå parti-nr. helt til høyre på linjen med heading
PARTI.
Feltet kan søkes på, tilsvarende andre felt i headingen.
Når parti er tildelt, kan man klikke på parti-kode for å gå direkte til partiet.

Behandling av utvidet frist.
Under Påmeldinger har vi fått et nytt meny-punkt, Vedlikehold utvidet frist.

De som betaler etter opprinnelig frist for påmelding, men innen utvidet frist, havner her i den
rekkefølge de blir påmeldt, og ikke i Vedlikehold.
En avkryssingsboks gir oss mulighet til å flytte hunder over i Vedlikehold.
Samtidig vil de som ligger under Vedlikehold utvidet frist bli listet etter andre hunder når vi
går inn på Partier og Ikke tildelt parti. Hentes en hund fra Ikke tildelt parti opp til et
virkelig parti, og hunden opprinnelig lå under Vedlikehold utvidet frist, vil den automatisk
bli flyttet over til Vedlikehold.

Sortering av hunder vedr utplukk til NM arrangement.
Rapporten Prioritering i VK blir nå skrevet ut slik vi ønsker sortering av hunder ved utplukk
til NM høyfjell.
Hunder som er kvalifisert på Høyfjell kommer først, deretter kommer hunder som er
kvalifisert på Lavland, og til slutt hunder som er kvalifisert på Skog.

Innen hver gruppe blir hunder sortert slik at de som er kvalifisert med nyest dato kommer
først.

Resultatregistrering.
Under resultatregistrering har det vært reaksjoner på at det blir mye scrolling for å komme til
rett sted.
Utvikler har gjort noe med dette, men det er også avhengig av hvilken nettleser som benyttes.
Ikke alle nettlesere returnerer til neste hund på partiet.
Imidlertid er neste hund åpnet for registrering, så det er uansett rimelig enkelt å forholde seg
til.

Fravær.
Det er nå mulig å endre %-tilbakebetalt i etterkant, dvs etter at hunden er lagt i Fravær.
Hunder som er lagt til Fravær, kan nå legges tilbake som deltaker på prøven.
Begge punktene endres ved å gå inn på den aktuelle hund å trykke FRAVÆR.
I det bildet som kommer opp, kan endringene foretaes og oppdateres ved å trykke BEKREFT
FRAVÆR.
En får frem hunder som er lagt til Fravær ved å velge IKKE MØTT:

Innholdet i rapporten er endret ved at Fører er fjernet, og eiers telefonnr. Er lagt til.

Samme fører på samme parti.
Systemet er nå endret slik at en fører kommer på samme parti hvis vedkommende har hund
både i UK og AK.

Betaling.
En betaling følger nå hunden, og ikke eier.
Det betyr at hvis du har meldt på to eller flere hunder, så vises ikke lenger totalsummen for
hundene når du henter frem en hund, men bare den betalingen som gjelder den aktuelle
hunden.
Dette gjelder enten hunden er påmeldt elektronisk eller manuelt.
Registreres påmeldingen manuelt, får du mulighet til å legge inn betalt beløp:

I ettertid kan beløp endres, f.eks. hvis en hund går fra AK til VK, eller det betales ved opprop.

Feltet «Betalt ok» vil alltid være haket av ved elektronisk påmelding, eller hvis du har haket
av «Har betalt kontant» ved manuell påmelding.
Hvis betaling ikke er i orden, kan du fjerne denne haken. Ved å velge rapporten «Betaling
ikke ok», vil du få frem en oversikt over alle disse hundene.

Rasestatistikk.
Rasestatistikk tar nå med hunder som er premiert i semifinale/finale.

Påmeldingsliste/deltagerliste.
Innholdet i denne listen er nå justert slik at den absolutt bør kunne publiseres.

Hurtigregistrering/Premieliste.
Vindu for hurtigregistrering er justert for å unngå feilregistrering.
Utskrift premieliste vises nå sortert.

Dommer.
Dommers telefonnr. hentes nå inn sammen med epost-adresse.

Generelt.
Det er ellers gjort en del justeringer/oppgraderinger som ikke har noen funksjonell betydning.
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