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1

Användarmanual OnTag GIT

Välkommen till användarmanualen för OnTag GIT. Manualen beskriver hur ni
skriver ut med OnTag från GIT, hur de automatiska utskrifterna i GIT – Kassan
fungerar samt hur ni ändrar information och bilder på greenfeetaggar och scorekort.
Den tar även upp digitala scorekort och lite info om Voucher-delen på ett scorekort.
OnTag består av två program. OnTag Git – Inställningar för att skapa utseende och
utskrifter och OnTag Printerserver som genererar själva utskriften och skickar
informationen till skrivaren.
Viktigt Notera att i OnTag används benämning bana vilket är likställt med en slinga
i GIT.
För att utskrift skall fungera från GIT måste slingorna exporteras. Detta gör man
direkt under fliken arkiv i GIT.

2

Utskrift av pappers-/digitala scorekort i starttidsschemat

Notera att Printerserven som är ena delen av OnTag måste vara igång och
startad för att skriva ut.
För att aktivera utskrifter av scorekort i starttidsschemat skall du i OnTag Inställningar GIT kryssa för Scorekortsutskrift under fliken
Kassa/Tidbokning och Starttidsschema tidbokning. Välj standard om ni bara
har en bana. Har ni flera banor/slingor och önskar utskrifter på olika skrivare eller
med annan mall skall ni välja bananpassad. Under fliken Scorekort konfigureras
utskrifterna av scorekorten, dvs vilken printerserver och vilken skrivare och mall som
önskas. Se avsnitt Konfigurera utskrifter. Efter konfiguration av utskrifter går det
att redigera den information som önskas på scorekortet. Vill man använda sig av
digitala scorekort skall man även bocka i för det. From 2015 går det även att spara tee
per Gold ID. Bocka i Kom ihåg start-tee om ni önskar den funktionen för era spelare.
När detta är klart tryck F2 för att spara inställningarna. (Kolla med EVRY One
Halmstad att ni har avtal och är aktiverade för digitala scorekort.)
Om en spelare har EVRY One Halmstads digitala scorekorts- app (Ontag Scorekort)
och klubben är aktiverad för digitala scorekort, visas ett meddelande i GIT att ett
digitalt scorekort har skickats till den aktuella spelaren. Inställningar för det digitala
scorekortet med avståndsmätning m.m. görs separat på webben och tas upp senare i
denna manual.
Läs mer om hur man skaffar den digitala appen:
http://www.ontagscorekort.se
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OnTag är nu klart och konfigurerat. Prova att allt fungerar genom att öppna
starttidsschemat. Boka in spelare i en boll och välj sen att visa bokningsinfo så att alla
spelarna syns i bollen.
Genom att välja ctrl-knappen + shift-knappen + siffran 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 får
ni upp olika alternativ på hur ni bland annat kan ändra tee före val av utskrift på
spelarna.
Tryck Ctrl+Shift följt av spelarens siffra i bollen, tex 1-4 om du vill skriva ut ETT
scorekort för någon av spelare 1, 2, 3 eller 4.
Tryck Ctrl+Shift+5 om du vill skriva ut ETT scorekort för VARJE markerad spelare i
bollen.
Tryck Ctrl+Shift+6 om du vill skriva ut ETT scorekort för ALLA markerade spelare i
bollen.
Har ni bockat i kom ihåg start-tee i inställningarna sparas den senaste information på
personbasis. Dvs databasen kommer ihåg spelarens förra valda tee och har den som
förslag före utskrift.
Den gamla funktionen Ctrl + P fungerar fortfarande men då har man inte
möjligheten att ändra tee före utskrift.
Välj Scorekort – valda spelare och tryck OK. Nu kommer ett personligt scorekort
att skrivas ut för vald spelare enligt inställd konfiguration.
Välj Scorekort – alla i bollen om det skall skrivas ut ett scorekort till alla spelarna
i bollen. Du kan också kryssa för de du spelare du önskar skall få ett scorekort och sen
välja Scorekort – valda spelare.

3

Utskrift av tomma scorekort

Tomma scorekort används när tex kansliet är stängt.
Scorekorten skrivs ut från OnTag - Inställningar GIT under fliken
Kassa/Tidbokning, och Starttidsschema tidbokning och Skriv ut. Välj
önskad mall/bana och antal tomma scorekort och välj ok. OBS! För att du skall kunna
skriva ut tomma scorekort krävs att du konfigurerat scorekortsutskrifter under
Kassa/Tidbokning och Starttidsschema tidbokning och att slingorna från GIT
är exporterade till OnTag.
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Utskrift av scorekort i GIT Kassa

För att aktivera utskrifter av scorekort från GIT Kassa skall du i OnTag Inställningar GIT kryssa för Scorekortsutskrift under fliken
Kassa/Tidbokning och Greenfeebetalning kassa. Välj standard om ni bara har
en bana. Har ni flera banor/slingor och önskar utskrifter på olika skrivare eller med
olika mallar beroende på slinga skall ni välja bananpassad. Under fliken Scorekort
konfigureras utskrifterna av scorekorten, dvs vilken printerserver och vilken skrivare
och mall som önskas. Se avsnitt Konfigurera utskrifter. Efter konfiguration av
utskrifter går det att redigera den information som önskas på scorekortet.
OnTag är nu klart och konfigurerat. Prova att allt fungerar genom att sälja en
greenfee i kassan. När köpet är klart kommer ett scorekort automatiskt skrivas ut
enligt vald konfiguration. Scorekortet innehåller greenfee information och kan
användas som ett kvitto på betald greenfee.
Kolla med GIT vilka system som är kompatibla med OnTag.

5

Utskrift av greenfeetaggar/etiketter i GIT Kassa

För att aktivera utskrifter av greenfeetaggar från GIT Kassa skall du i OnTag Inställningar GIT kryssa för Greenfeetagutskrift under fliken
Kassa/Tidbokning och Greenfeebetalning kassa. Välj standard om ni bara har
en bana. Har ni flera banor/slingor och önskar utskrifter på olika skrivare eller med
olika mallar beroende på slinga skall ni välja bananpassad. Under fliken
Greenfeetag konfigureras utskrifterna av greenfeetaggar, dvs vilken printerserver
och vilken skrivare och mall som önskas. Se avsnitt Konfigurera utskrifter. Efter
konfiguration av utskrifter går det att redigera den information som önskas på
greenfeetaggen. När detta är klart tryck F2 för att spara inställningarna.
OnTag är nu klart och konfigurerat. Prova att allt fungerar genom att sälja en
greenfee i kassan. När köpet är klart kommer en greenfeetag automatiskt skrivas ut
enligt vald konfiguration som ett kvitto på betald greenfee. . Kolla med GIT vilka
system som är kompatibla med OnTag.
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Utskrift av lösa greenfeetaggar

Lösa greenfeetaggar används när kansliet är stängt. Innan kansliet stänger skriver
man ut önskat antal lösa greenfeetaggar som läggs ut i receptionen. På en liten
avtagbaretikett på taggen skriver gästen sitt namn/greenfeenummer från boken samt
det belopp som han betalt och klistrar denna på greenfeekuvert som läggs i låda. När
kansliet sen öppnar registreras dessa greenfee in i kassan i GIT. De lösa taggarna har
en egen lösnummerserie. Först när de registreras i GIT får de ett ordinarie
greenfeenummer.
För att skriva ut lösa taggar måste först utskrifterna konfigureras i OnTag Inställningar GIT under fliken Lös greenfee. Se avsnitt Konfigurera
utskrifter. När konfigurationen är klar går det att redigera den information som
önskas på de lösa taggarna genom att välja redigera mall och sen välja önskad mall
och därefter ändra information och bilder. När detta är klart väljer du Skriv ut och
anger det antal taggar som önskas. Se bild nedan:
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Utskrift av scorekort/scorekortsetiketter i starttid
tävling
7

För att aktivera utskrifter av scorekort/scorekortsetiketter i startlista för tävling i GIT
skall du i tävling. Välj Etikett om ni önskar skriva ut de vanliga s.k.
scorekortsetiketterna (tävlingsetiketter) som klistras på scorekorten. Önskar ni skriva
ut kompletta personliga scorekort välj Scorekort.
Under fliken Etikett konfigureras utskrifterna av scorekortsetiketterna, dvs. vilken
printerserver och vilken skrivare och mall som önskas. Se avsnitt Konfigurera
utskrifter.
Under fliken Scorekort konfigureras utskrifterna av scorekorten, dvs. vilken
printerserver och vilken skrivare och mall som önskas. Se avsnitt Konfigurera
utskrifter. Efter konfiguration av utskrifter går det att redigera den information
som önskas på scorekortet.
OnTag är nu klart och konfigurerat. Prova att allt fungerar genom att ta fram en
startlista i en tävling. Välj att lista efter starttid och tryck visa. Kryssa för den spelare
som du önskar skriva ut ett scorekort/scorekortsetikett till. Till höger finns två
knappar. Scorekort vald för de man bockat i på listan samt Scorekort ... där man
kan skriva ut samtliga eller efter olika intervaller. Tryck ok för att skriva ut. Det går
även att skriva ut via Ctrl + P och välj Scorekort – spelarens namn. Du kan
också välja Scorekort – startomgång för att skriva ut etiketter/scorekort till
samtliga. Tryck ok för att skriva ut.
Du kan också kryssa i Redigera urval innan du trycker ok. Då får du upp en ny bild
där du kan göra urval på deltagarnummer och starttid.
OBS! Oavsett om du valt att skriva ut scorekort eller scorekortsetiketter i OnTag –
Inställningar GIT skall du alltid välja Scorekort när du tryckt Ctrl + P i GIT. OnTag
väljer automatiskt den typ du valt i OnTag - Inställningar GIT. Valet
scorekortsetiketter i GIT som finns när man tryckt Ctrl + P används ej för OnTag utan
är del i de standardutskrifter som finns i GIT.
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Utskrift av snabbetiketter

För utskrift av snabbetiketter (medlemsetiketter) med er Imaje/Markpoint skrivare
behöver ni mallar från EVRY One Halmstads Ftp.
Gå till : ftp.epani.se/ontag/sweden/git/install/
Hämta filen: OnTag_Snabbutskrifter_2010a.zip till tex ert skrivbord. Packa upp
filerna. Följ instruktionerna i den bifogade textfilen. Readme.txt
Konfigurera sedan GIT för snabbutskrifter. Starta "OnTag Inställningar GIT" via
"Start - Alla program - OnTag". Gå till fliken Snabbutskrifter. Kryssa i att ni ska
använda snabbutskrifter.





9

Anslut till printerservern.
Välj skrivare.
Tryck på spara.
Gör en provutskrift.

Konfigurera utskrifter

För att ställa in vilken skrivare som skall användas för aktuell utskriftstyp måste en
anslutning till en printerserver göras och printerservern vara startad. Tryck Anslut
server och följ anvisningarna i guiden. OBS! I steg 2 i anslutningsguiden föreslås
nätverksnamnet som valda utskrifter kommer att ansluta med. Alla utskrifter i OnTag
sker helt och hållet över nätverket mha TCP/IP. Därför är det viktigt att det
föreslagna nätverksnamnet motsvarar det lokala nätverksnamnet till den dator och
printerserver som du ansluter till. Om det inte stämmer, ändra till datorns lokala
namn eller skriv in datorns lokala IP–nummer.
När du anslutit utskriften till en printerserver väljer du skrivare, mall och antal
kopior per utskrift. Spara sedan med F2. Tryck testutskrift för att prova utskriften.

9.1

Anpassa utseendet

För att ändra information och bilder på etiketten/scorekort, välj ’Redigera mall’ och
den mall du önskar ändra informationen på. Det finns en flik för varje del av etiketten
som kan styras. Bild eller text.
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9.2

Bild

Tryck på den gula foldern eller dubbelklicka på bilden för att byta bild. ’Insert’knappen kan också användas. För att ta bort en bild tryck ’Delete’-knappen. Format
som stöds är bmp, jpg, png och pcx-fil. Tänk på att trycket värms på och att det inte
är för mycket färg, svärta i bilden. Här kan ni prova er fram för att få fram en snygg
bild. Vi rekommenderar en bild på 600 x 355 pixlar.
9.3

Text

Tryck på den vita T-symbolen eller dubbelklicka på rubriken för att byta font. ’Shift’ +
’Insert’-knappen kan också användas. Tryck Ok när du är klar.
9.4

VX

Voucher är den fjärde delen på ett scorekort (tillval). Här kan man presentera olika
sponsorer, styra budskap, info om flaggplacering och mycket mer. Ni som köper och
kör våra populära voucherscorekort har tillgång till vår webbstyrning av vouchers.
Via denna tjänst kan ni eller er sponsor göra riktade erbjudanden till rätt målgrupp i
rätt tid.
Logga in på ditt VX-konto på följande adress http://www.ontag.net/vx/

Sida 11 / 32

10

OnTag Filserver

OnTag - Filserver. Konfigurering görs i OnTag - Inställningar GIT. I menyn
Funktioner välj Inställningar och läs instruktionerna på skärmen för OnTag –
Filserver. Vi rekommenderar att den datorn som kör printerservern också agerar
filserver eftersom den alltid är igång. Se bild nedan:
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Konfigurera förvalda tees på Hcp, kön och ålder.

I "OnTag Inställningar GIT" under "Konfigurera slingor" kan man konfigurera
förvalda tees efter olika kriterier, hcp, kön och ålder. Om spelaren vid ankomst till
klubben har ett handicap i detta intervall får spelaren den startteen förvald på
scorekortet vid incheckning i GIT starttidsschema, golfterminalen eller via OnTag
Scorekorts app. Handicapintervallen går att ställa in per kön. Det går också att ställa
in en åldersregel per kön. Tex att damer över 70 ska få tee 47 osv. Alla regler går
enkelt att aktivera och avaktivera genom en bock (ett kryss) vid regeln. Åldersregeln
är överordnad handicapintervallreglerna. Se bild längre ner. From 2015 kommer
OnTag ihåg den senaste valda tee per individ/golfID. För att detta skall fungera måste
man ha senaste versionen av Ontag samt bockat för Kom ihåg tee i OnTag
inställningar. Har golfaren inte spelat tidigare på er bana föreslås tee efter den
inställning man har valt på klubben i OnTag inställningar.

OBS! Du måste ha exporterat slingorna från GIT innan du kan konfigurera tees.
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Kom-ihåg starttee måste bockas i om ni vill att OnTag skall komma ihåg vad golfaren
hade för tee senast de spelade på vår bana. Vid val av utskrift i GIT kommer den
senaste valda tee att ges som förslag före utskrift.

Har ni frågor eller önskar hjälp kontakta oss på supporten på 035-17 46 40.
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Printa från Nya GIT Tävling
Förberedelse

12.1

För att OnTag skall fungera med Nya GIT Tävling krävs det att man har OnTagprogramvaran installerad på minst en dator. Har man fler dator väljer man den datorn som
är printerserver på klubben. D.v.s. den datorn/server som styr utskrifterna.
12.1.1



Leta upp den dator som är printerserver dator
För att ta reda på vilken dator hos er som är printerserverdator letar ni upp den dator
som har printerserver programmet startat. Vet in inte det, kontrollera nere i
högerhörnet på skrivbordet jämte klockan om ni hittar följande ikon.
Detta är då er printerserver dator.

Den nya OnTag uppdateringen är utvecklad i Microsofts senaste framework 4. Microsoft
framework 4 krävs för att den nya uppdateringen skall fungera. Kontrollera att Framework 4
är installerat på printerserver datorn, är det inte det installera det från följande länk.
Microsoft Framework 4 hittar ni här

Sida 15 / 32

Ställa in Printerservern





Kontrollera nere i högerhörnet jämte klockan på er datorn att följande ikon finns där.
Dubbelklicka på ikonen för att öppna printerservern.
Klicka på Funktioner  Inställningar och sedan Ja i rutan som kommer upp.
Kryssa för ”OnTag Web (Nya GIT Tävling XPOS)” och ange ett namn för
printerservern t.ex ”Klubbnamn Dator”. Klicka sedan på OK



Starta sedan printerserver igen genom att klicka på knappen ”Starta tjänst.”
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12.1.2

Ställa in rätt mall och skrivare



Öppna ”Inställningar Git” Under Start  Alla Program  OnTag







Klicka på fliken Tävling och sedan fliken Nya GIT Tävling.
Kryssa för Scorekortsutskrift.
Klicka sedan på Anslut server knappen.
I nästa dialog klicka på Nästa och sedan slutför i sista dialogen.
Välj vilken skrivare och mall ni vill använda sedan klickar ni på F2 eller knappen
spara.

OnTag är nu färdiginställt för att kunna skriva ut från Nya GIT Tävling!

12.2









Printa från Nya GIT Tävling
Logga in i Nya GIT Tävling.
Klicka på den tävling ni vill skriva ut scorekort för.
Klicka på knappen Startlista.
Klicka på knappen Rapporter.
Under fliken startlista välj scorekort och klicka på nästa.
Under utskriftsformat välj OnTag. Välj sedan vilken startomgång och om ni vill skriva
ut scorekort för alla spelare eller enskild spelare.
Klicka sedan på nästa för att skriva ut scorekort!
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Inledning digitala scorekort

Denna guide beskriver hur ni på klubben aktiverar och använder tjänsten ”OnTag
Digitala Scorekort” på er golfklubb.
Är det första gången ni ska aktivera tjänsten ber vi er följa alla stegen i ordningen
nedan.
Tjänsten fungerar för sällskapspel och på slingor med 18-hål inlagda i GIT.

14

Aktivering av tjänsten

Starta programmet ”OnTag Inställningar GIT” på den dator som ni önskar aktivera
digitala scorekort på. Kryssa i inställningen ”Digitala scorekort” under fliken
”Starttidsschema tidbokning” och tryck på Spara (F2).

Om ni vill avaktivera tjänsten är det bara att avmarkera krysset och därefter spara
med F2.
Om ni har en golfterminal med OnTag kontakta vår support, så aktiverar vi den åt er.
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15

Exportera slinginformation

Starta GIT och välj ”Export av slingor till OnTag” under ”Arkiv –Import och Export”.
Efter några sekunder kommer en bekräftelse att exporten lyckats.

16

Uppdatera sling- och hålinformation och vouchers

På voucherwebben kan ni lägga upp en logga med webblänk på respektive hål,
särskild informationstext för varje samt uppdatera och lägga in färgade voucher med
webb-länk.
Börja med att Logga in på ert voucherkonto på www.ontag.net/vx. När ni loggat in
kommer ni se en ny flik ”Digitala Scorekort”, enligt bilden nedan.
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Hålbilder med webblänk.

Klicka på fliken ”Digitala Scorekort” och därefter på ”Hål” till vänster i menyn och
välj därefter en slinga som du vill lägga upp egna bilder/logos med en webblänk
(valfritt) dit spelaren kommer om denne klickar på bilden. Alla hålen kommer nu att
listas enligt nedan bild. Hålbilderna inkl. webblänk är satta till EVRY som standard.

För att gå vidare och ladda upp en bild på ett hål, klicka på ”Browse”, välj bild och
tryck OK och klicka därefter på knappen ”Ladda upp” som finns längst ned efter sista
hålet. Upprepa proceduren på de hål du vill uppdatera samtidigt. För att spara
ändringarna tryck på knappen ”Spara”.

18

Slinginformation.

Klicka på ”Slingor” till vänster i menyn och välj därefter en slinga som du vill lägga till
eller ändra information på. Skriv in eller ändra befintlig text och tryck på Spara.
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19

Vouchers

Vouchern på ett scorekort i appen följer samma inställningar som en vanlig voucher
på ett pappersscorekort. Enda skillnaden är att det går att ha en voucher i färg samt
att det går att lägga in en webblänk för vouchern, exempelvis sponsorns/annonsörens
erbjudandelänk som spelaren kan gå till direkt i appen. Det går också följa separat
statistik över hur många gånger en digital voucher skickats ut.
För att kontrollera, justera och lägga upp en voucher i färg för digitala scorekort
behöver ni gå igenom alla era aktuella vouchers. Följ nedan exempel:
Klicka på fliken ”Vouchers” och därefter ”Visa mina vouchergrupper” i menyn till
vänster. Välj nu att ”Visa innehåll” på en av era grupper och klicka därefter på en
voucher, enligt bilden nedan.

Klicka nu på en voucher och du får upp följande bild:
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Det som är nytt är att det går att välja hur man laddar upp en voucherbild, antingen
enbart för papper, digitalt eller båda. Detta innebär att det går att ladda upp olika
bilder för papper och digitalt för att optimera erbjudande i respektive ”kanal”. Bild
som laddas upp för papper görs automatiskt om till svart/vitt precis som vanligt.
Väljer man att ladda upp en voucherbild till ”Båda” så anpassas bilden för papper till
svart/vitt och den andra optimalt i färg för visning i appen. En förhandsgranskning
på hur vouchern kommer att synas i appen visas på skärmen.
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För att nu i exemplet ladda upp en färgad voucher för appen, tryck Browse, välj
voucherbild från din hårddisk och tryck OK och tryck därefter Ladda upp och bilden
kommer att visas i telefonen som en förhandsgranskning. Mata också in en webblänk
för den digitala vouchern.
Om allt ser bra ut tryck därefter på Spara.
Upprepa ovan steg på alla era vouchers.
Varje utskickad digital voucher eller utskriven voucher kan följas upp statistiskt på

TIPS
Ladda alltid upp bilder i så hög upplösning som möjligt, 300dpi eller mer. För bästa
kvalité skapa era voucherbilder i de pixelmått som anges, tex digital voucher (576 x
720px).

varje voucher. Klicka på ”Visa mer info” på respektive voucher, se nedan bild.
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Avståndsmarkering

Ni på klubben kan aktivera och geotagga er bana så att avståndsmätning till green
(fram- och bakkant, center och To Pin) fungerar i appen på era banor(slingor).
Börja med att klicka på Avståndsmarkering enligt nedan.

Ett nytt webbfönster öppnas där ni via Google Maps kan geotagga varje greens
position för fram- och bakkant, center och ev To Pin. Börja med att välja bana (slinga
i GIT) som du vill geotagga. Välj därefter vilken bantyp och om det är 18 unika hål
eller om det är en 9-hålsbana som ska ”dubbleras” (9+9) för att kunna spelas som en
18-hålare. Tryck därefter på spara. Se bild nedan.
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Tryck nu i nästa steg på Hål 1 till vänster och zooma in greenen för hål 1 i kartan.
TIPS
Dubbelklicka i kartan för att zooma in. Det går också att använda knapparna + och uppe i vänstra kartans hörn för att zooma in och ut. Förflytta dig i kartan genom att hålla
nere vänster musknapp och dra musen.

När du lokaliserat greenen för hål 1 i kartan och zoomat in så mycket som möjligt,
klicka en gång med vänster musknapp i kartan för att markera framkant på greenen i
spelriktningen. Nästa tryckning som du gör sätter du bakkant och sist center. Är du
nöjd med positionerna så tryck på spara. Se bild nedan. Klicka på Börja om, om du
vill sätta om positionerna.

Nu kan du gå vidare med resterande hål och göra samma sak. Vill du gå tillbaka till
något hål så är det bara att klicka på hålnumret i vänsterspalten så kommer
nuvarande positioner upp och du kan enkelt sätta om dom. Fortsätt med
avståndsmarkeringen för era andra eventuella banor.
Du är nu klar och kan stänga ner webbfönstret. Nästa digitala scorekort som skickas
ut till en golfares smartphone (se vidare nästa avsnitt funktionskontroll) har nu
avståndsmätning tillgänglig. Notera att golfaren dock måste bekräfta om denne vill
använda avståndsmätning för sin rond.
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Tex är avståndsmätning fn officiellt inte tillåtet att använda i en iPhone (eftersom den
har en kompass) om man spelar en hcp-grundande rond.
To Pin-funktionen innebär att ni under en tidsperiod eller speciell tävling kan sätta
exakt position där flaggan står. Vill ni använda den, kryssa i To Pin och ange startoch slutdatum och tryck på Spara. Välj nu ett hål i spalten till vänster som du vill
sätta To Pin på. Om fram- och bakkant och center redan är satta och du inte vill börja
om och sätta om alla positioner igen så kan du uppe till höger vid GPS-värdena klicka
på gula texten To Pin. Se bild nedan. Markera därefter på green vart flaggan står och
en grön markering indikerar ditt val. Notera att det också går också att lägga in
exakta GPS-koordinater i textboxen uppe till höger. Tryck på spara om du är nöjd.
Fortsätt därefter med resterande hål.
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Funktionskontroll

För att testa att tjänsten fungerar och att all information såsom voucher, hålbilder,
slinginformation och avstånd är korrekta, välj ut en person på klubben som har en
smartphone (lägst iPhone 3GS med iOS 4.3.5 eller en Android-telefon med lägst OS
2.1) och som har ett Golf-Id.
Installera nu appen ”OnTag Scorekort” från App Store/Google play, starta appen och
logga in med ”Golf-Id” och ”Min Golf”-lösenordet. Gå därefter in GIT och boka en tid
på en bana med detta Golf-Id och tryck på Scorekorts-knappen.
Ett digitalt scorekort skickas då till personens telefon vilket står på skärmen och det
kommer också en fråga om ett vanligt pappers-scorekort ska skrivas ut, tex i de fall
golfaren inte har sin telefon med sig eller önskar ett pappersscorekort.
Starta nu i nästa steg appen för att få upp scorekortet eller tryck på Refresh-knappen
i appen. Gå in på scorekortet och kontrollera att voucher, hålbilder och
slinginformation stämmer.
Notera att övriga spelare i bollen också kommer med på scorekortet enligt era
inställningar i OnTag; Inga, Valda eller Alla.
För att testa avstånden gå ut på ett hål och bedöm om värdena stämmer.
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22.1

Support
Golfspelarna

Själva appen är byggd för att vara så enkel som möjligt att hantera. Så långt som
möjligt tror vi att spelarna klarar sig själva. Hjälp gärna spelarna vid incheckning
först gången så de klarar sig själva nästa gång. Exempel på frågor ni kan ställa:
Har ni laddat hem appen ”OnTag Scorekort” från App Store / Google play? – se
anslag
Har ni rätt telefon? – golfaren måste lägst iPhone 3GS med iOS 4.3.5 eller en
Android-telefon med lägst OS 2.1
Loggat in med ert Golf-Id och Min Golf-lösenord? – vid problem hänvisa till golf.se
Har ni internetkontakt/3G-täckning? – upplys ev om klubbens eget trådlösa nätverk
Kommer inget scorekort i mobilen? - tryckt på Refreshknappen inne i appen?
Om spelaren har andra frågor om appen eller vill skicka ris och ros till oss på EVRY
så kan han eller hon klicka på hjälp i appen och blir då länkad till appens egen site:
www.ontagscorekort.se.
Denna site är huvud-siten för appen mot spelarna.
22.2

Klubben

Om ni på klubben har frågor/problem eller önskemål kontakta vår support på EVRY i
Halmstad på telefon 035-17 46 40.
OBS! Hänvisa aldrig spelarna till denna support. Den är till för er på klubben,
inte golfspelarna. Golfspelarna hänvisas till www.ontagscorekort.se.
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23.1

De vanligaste frågorna
Ingen kontakt med skrivaren

I printerservern står skrivaren som ingen kontakt. Printerservern är den del av ontag som
styr utskrifterna. Ligger de inte lokalt brukar de oftast ligga på en server. Då är det i serverns
printerserver ni skall kolla på. Kontrollera att nätverkskabeln sitter i LAN-porten. Starta om
skrivaren på on/off-knappen. Får ni grönt i lampan på framsidan? Ni uppdaterar fönstret
med ontag printerserver genom att trycka på F5 på tangentbordet.
Kontrollera sladdar och eventuella routrar/switchar på vägen om de behöver startas om. Har
ni ändrat något i nätverket? Är det rätt ipnr på skrivaren? För att kontrollera skrivarens ipnr
börja med att slå av strömmen på skrivarens baksida. Håll sedan in den röda
matningsknappen på framsidan. Medans ni fortf håller den knappen intryckt slå på
strömmen på baksidan. Släpp ej knappen förrän ni har fått ut ca två scorekort fulla med
information. I slutet hittar ni network settings. Där hittar ni skrivarens IP. Stämmer det med
vad som står i printerservern? Slå av och på skrivaren igen då den får ett rött sken i lampan
på framsidan efter den här manövern. Sätt i scorekorten rätt. Fortf ingen kontakt efter
ovanstående åtgärder kontakta supporten. Det kan vara brandväggar och antivirus som
blockerar trafiken.

23.2

Skrivaren stannar inte rätt

Leta upp den datorn som har printerservern. (Svart ikon nere till höger på skärmen mot
klockan skall finnas om printerservern är startad) Klicka upp den och dubbelklicka på den
skrivaren som det gäller. Välj kalibrera, då skall skrivaren ”lära” sig hur långa scorekorten är.
Har ni inte köpt scorekort genom EVRY kanske vi inte kan hjälpa er med kalibreringen. Har
ni köpt scorekort genom EVRY och det blir fortf fel efter kalibrering hör av er till EVRY för
vidare felsökning.

23.3

Det står generellt fel i printerservern

Slå av strömmen till att börja med. Starta skrivaren efter ca 30 sek. Står det fortf generellt
fel? Kommer det tillbaka efter försök att skriva ut scorekort på nytt? Prova att starta om igen
och byt mall innan nästa utskrift. Fungerar den? Då kan det vara antingen mallen eller något
med voucherdelen som stör. Är printerservern synkroniserad med VX? Om inte synka VX,
gör om proceduren. Fortf samma fel prova att byta vx-grupp på mallen. Det kan vara så att
bilden från vx-webben blivit fel vid uppladdning.

Sida 30 / 32

23.4

Får inte ut scorekorten längre

Om allt fungerade igår men idag vill det inte skriva ut scorekort? Först bör man kolla det
självklara, är skrivaren påslagen, sitter kablarna i rätt , starta om skrivare/router osv.
Fortfarande samma problem så kolla vad printerservern säger. Har den kontakt med
skrivaren eller står det kontrollera hela tiden? Har man ändrat något på klubben dvs bytt ut
något i nätverket såsom router eller modem. Har det blivit ändrat på ipnr-serie så måste man
ändra skrivarens ip då den är satt med ett fast ip just för att man skall kunna skriva ut från
olika datorer på nätverket. Vet man om innan man ändrar i nätverket vilken ip-serie man
kommer att få kan man innan man byter sätta om ip på skrivaren via nätverket. Är nätverket
redan ändrat måsta man via en com-kabel ändra på skrivaren. I originalförpackningen som
skrivaren kom med skickades det med en grå com-kabel som skall användas. Det ihop med
en dator som har com-port. Har man en nyare dator finns det i regel inte en com-port utan
då måste även en converter användas. Vi kan hjälpa er att skaffa rätt sådan alternativt att vi
skickar er en på lån som vi sedan får tillbaka. Tveka inte att kontakta supporten för hjälp.
Skulle det lysa klart i printerservern men inget händer från starttidschemat i GIT. Kontrollera
att datumet för slingan/banan är aktivt i GIT. Ofta just på vårkanten eller sent på hösten
missar man att kolla just detta.

23.5

Inte rätt mall

Det följer flera olika mallar i ontag som är anpassade om man har 3-delat scorekort eller 4delat med sk voucher. Originalmallarna kan ni inte ta bort men det går att spara en kopia och
döpa om dem. Prova er fram till vilken layout ni vill ha på er klubb. Det finns både som
stående och liggande layout. I ontag inställningar hittar ni mallar på vänster sida under vald
skrivare. Där finner ni en rullist där ni kan välja flera olika. De heter olika om de är under
sällskapsspel eller tävling.

23.6

Byta starthål?

I programmet Inställningar Ontag GIT ändrar ni detta för sällskapsspel.
Under fliken funktioner väljer ni konfigurera slingor. Fäll ut ”trädet” för rätt bana och hål.
Byt bock till det hål som skall vara det nya starthålet (standard hål 1). Endast en bock per
bana. Detta gäller enbart för sällskapsrundor. Det går ej att få det på ”tomma scorekort”.

23.7

Får inga digitala scorekort?

I programmet Inställningar Ontag GIT är det ibockat för digitala scorekort? Om inte bocka i
och exportera nya slingor från Git. Fungerar det fortf inte kolla om spelaren är inloggad i
appen samt att man verkligen har OnTag-appen installerad. Har klubben licens för de
digitala? Är ni osäkra kontakta oss så kollar vi upp det.
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23.8

Ändra utseende på sitt scorekort?

Ni hittar information hur man ändrar logos, text m.m. på scorekortet längre upp i
dokumentet samt hur man styr VX-delen dvs den fjärde fliken som kan innehålla information
eller reklam. Man kan han liggande och stående layout m.m. Det finna även tips och råd på
hemsidan med videoklipp som visar delar av det.

23.9

Inga scorekort på tävling?

I programmet Inställningar Ontag GIT kontrollera era inställningar under fliken tävling. Har
ni valt scorekort och valt en mall? Får ni ut testutskrift från tävlingsfliken? Får ni det är det i
tävlingens inställningar i GIT som felar. Kontrollera hur den är upplagd och att hål, bana,
datum m.m. stämmer.

Vi på klubben har dålig 3G täckning på banan, hur kan vi då
använda systemet?
23.10

Appen kräver endast internetanslutning då scorekortet läses in (öppnas i appen). Så om ni på
klubben har 3G-täckning eller ett bra trådlöst öppet nätverk i klubbhuset så kan golfarna
öppna scorekortet i appen innan de gå ut på banan. Scoreföringen i appen kan därefter ske
utan internetkoppling ute på banan. Appen synkroniserar data mot centrala servern
automatiskt så fort den sen har internetkontakt igen. Detta görs i bakgrunden.

När vi trycker på scorekortsknappen i tidbokningen,
kommer inget scorekort?
23.11

Den bokade personen måste ha ett svenskt Golf-Id. Norrmän, danskar och finnar kan i
dagsläget inte använda appen. Spelaren måste också laddat hem appen och loggat in med sitt
Golf-Id första gången så denne blir registrerad i systemet. Appen behöver efter att man loggat
in första gången inte vara igång för att scorekortet ska skickas till personen. Scorekortet
kommer automatiskt nästa gång spelaren startar appen. I appens inställningar kan också
golfaren avaktivera att man inte önskar digitala scorekort så den inställningen måste
kontrolleras. Om det fortfarande inte fungerar, kontrollera att ett pappersscorekort kommer
ut. Om inte, kontrollera inställningarna i OnTag samt att ni har en slinga kopplad till banan
som spelaren är inbokad på. I annat fall ber vi er på klubben kontakta vår support.
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23.12

Går det köra digitala scorekort på tävlingar?

I dagsläget, version 1 av systemet går det endast att skicka ut digitala scorekort vid
sällskapspel. Framöver kommer det att bli möjligt för klubben att teckna sig för en extra
tjänst som möjliggör digitala scorekort för tävlingar inkl. återrapportering av score direkt till
GIT.

23.13

Finns det en app för Windows Phone?

Appen finns endast för iPhone och Android. Vi följer noga utvecklingen kring Windows
Phones men i dagsläget finns bara 2% användare och därför kommer inte en app att
utvecklas under 2015.

23.14

Vilka nya funktioner kommer i appen framöver?

Det kommer släppas nya versioner av appen löpande. Håll utkik efter nyheter i er telefon
eller på www.ontagscorekort.se.

