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1

Inledning

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.

2

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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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.

4

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”.

6

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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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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Vanliga frågor om systemet

Vi på klubben har dålig 3G täckning på banan, hur kan vi då använda
systemet?
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?
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.
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. Under 2015 kommer tävlingar att fungera och är godkänt av
GIT.
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.
Vilka nya funktioner kommer i appen framöver?
Det kommer släppas nya versioner av appen löpande så håll utkik efter nyheter i er
telefon eller på www.ontagscorekort.se.
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11.1

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.
11.2

Klubben

Om ni på klubben har frågor/problem eller önskemål kontakta vår support på EVRY i
Halmstad på tel 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.

