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1

Användarmanual VX-Webben

Välkommen till användarmanualen för VX-webben. Manualen beskriver hur ni arbetar med just
VX-delen (voucher) på ert scorekort. Den fjärde fliken på ert pappersscorekort är ett viktigt
redskap i er verksamhet där ni både kan ha lokal information eller extern reklam som kan ge er
klubb fina intäkter. Finns även med i det digitala scorekortet.
På vår supportsida finner ni mängder med tips och exempel på hur andra klubbar jobbar med sin
VX-del.
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Inloggning på VX-Webben

Allt är webbaserat och ni kan alltså jobba med era vouchers på vilken dator som helst.
Vid utskriften på klubben eller via de digitala scorekorten blir det den bilden/reklamen
man valt i Ontag inställningar. Se ontagmanualen hur ni byter vx-grupp.
Vi startar med att logga in på VX-webben. Senare visar vi lite exempel och hur ni kan jobba med
att göra era bilder. Starta er webbläsare och gå till http://www.ontag.net/vx

Era användaruppgifter får ni utav EVRY One Halmstad.
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Skulle ni ha glömt era uppgifter eller bara har tappat bort dem klickar ni på glömt lösenord och
där fyller ni i den mailadress som kontot är kopplat till. I mailet står era uppgifter.
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Som inloggad ser man sina aktuella vouchers och kan bläddra mellan de olika flikarna.
De stora fördelarna är att ni kan specificera era budskap. Det går att styra unik
information/reklam till sina medlemmar/gäster (kategori). Tex kan ni styra att män i en viss ålder
får en unik reklam. Gäster får en egen tex att ni bjuder på en kopp kaffe i restaurangen efter 9
hål, medlemmarna får tex att det är städdag nästa helg osv. Det går även att ställa in det efter
datum. På så sätt kan ni förbereda olika budskap olika dagar/veckor och på så sätt jobba i förväg
med ert budskap. Här kan man sälja in reklam veckovis till sina sponsorer eller framförallt nya
sponsorer. Den fjärde fliken går även att göra personlig så att den kan användas som tex en
kupong.
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Skapa Grupper

Ni kan skapa olika grupper som ni sedan styr era scorekort till. Det vanligaste är en grupp för
sällskapsspel och en för tävling. Är man tydlig i sina grupper blir det enkelt att arbeta och förstå
alla inställningar. Inledningsvis rekommenderar vi er att döpa era grupper till just tidsbokning och
tävling. Under grupperna kan ni ha flera olika budskap som styrs då på kategori eller tid.
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Välja kategori eller tidsstyrd information

Klickar ni på gruppens namn hamnar ni på fliken hantera vouchergrupp. Här ställer ni in om just
denna vouchergrupp ska gå efter kategori (villkorsstyrd) dvs är det en gäst, medlem, man, kvinna,
ålder, hcp osv. Eller väljer ni rullande schema då går den efter det datum ni ställer in på
respektive voucherbild. Klicka på spara när ni gjort ert val eller ändring.
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Flera vouchers under samma grupp.

Klickar ni till höger först på visa innehåll kommer ni in i gruppen och ser era vouchers. När
ni skapar en grupp blir det automatiskt en standardvoucher. Denna standardvoucher kan ni
inte radera men det går att byta innehållet på den. Dvs gruppen kan inte bli helt tom på
vouchers. Vi rekommenderar inte att ni har fler än fem vouchers under samma grupp. Gör
det lättöverskådligt och rensa bland icke aktuella vouchers så att ni inte samlar på er en hel
lista med gammalt som kan skapa förvirring och bli fel vid utskrift. Samt att skrivaren måste
lagra bilder m.m. och då kan utskrifterna ta längre tid. Max 5 alltså.
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Statistik

På VX-webben kan man se statistiken på antal utskrivna scorekort. Dels per vouchers och
dels på det totala av alla vouchers. Hur många utav dem är papper och hur många är digitala
samt per år där ni tydligt ser flödet.
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Byta bild

Klicka på ändra för att komma in där ni kan byta själva budskapet.
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Härifrån den här vyn laddar ni upp era nya bilder (format jpg, bmp, png eller tif. Vi
rekommenderar att ni använder png för bästa resultat). Ni väljer om det skall vara för papper eller
digitala eller samma budskap till båda. Pixelmåtten för papper är 960 x 1200 px och för de digitala
576 x 720 px. Använder ni samma bild på båda anpassar systemet bilden så att den passar även
den lite mindre digitala. Vi har lite mallar med korrekt storlek på vår supportsida. Mallarna är i
powerpointformat. Ni väljer själv om ni vill använda våra exempelmallar eller om ni vill jobba
med tex photoshop eller andra avancerade program. Powerpoint ingår i Office som de flesta
klubbar har. Önskar ni hjälp och support på hur man skapar bilderna kontakta oss via supporten
för en enklare utbildning.
På pappret värms bilden och blir därmed i svart/vitt. Medans i telefonen kommer alla färgerna
med. Tänk på att inte ha för mycket ”svärta” så att skrivaren kan få problem med trycket. När ni
valt bild (genom browse-knappen och har hämtat upp den bilden på er dator) väljer ni knappen
ladda upp. Ni kommer då att få se en förhandsgranskning på hur det ser ut. Allt beroende på om
ni har valt uppladdningsalternativ papper, digitalt eller båda. Det går även här att välja en svart
ram runt hela budskapet. Är man nöjd kan man här klicka spara. Det går att justera och ändra
genom att gå in en gång till på vouchern. Längre ner på sidan finns det fler alternativ.
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Ni kan namnge er voucher. Byta grupp på den. Se till att vouchern blir personlig. Under
Dynamisk Data kommer det förinställt med texten [NAME] [DATE]. Detta betyder att vid
utskrift på papper plockar den upp namnet på den spelare som har scorekortet. På så sätt kan
man ge det personliga budskapet ett värde för tex sponsorer. I den digitala kan man göra
bilden/annonsen klickbar till sponsorns hemsida/erbjudande med hjälp av en webblänk.
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Digitala utskrifter

Läs mer i manualen för just digitala scorekort vilka inställningar m.m. ni kan och behöver
göra.
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Användare

Evry One Halmstad skapar ert konto där ni blir admin. Ni kan sedan själva skapa användare
som kan få skapa egna vouchers. Tex om ni säljer in en voucher kan ni skapa ett konto för
kunden som då själv kan göra sina ”annonser”.
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Utskriften från OnTag

Var tionde minut kollar printerservern av om det finns några ändringar på VX-webben. Har
ni precis skapat en voucher och vill kolla hur den ser ut kan ni tvinga printerservern att gå
direkt att kolla. Öppna printerservern och klicka på synka VX. När ni har fått en grön ram
runt vx-loggan kan ni printa ut med den senaste informationen. Läs mer under
ontagmanualen.

