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KONVERSIO–OHJELMAN TARVE
Konversio –ohjelmaa tarvitaan ainoastaan seuraavissa tilanteissa:


IRMAn rankitiedostojen muunto IOF XML –muotoon, joka voidaan tuoda SportSoftware –ohjelmiin.



OS2010 CSV –tulosten muunto Henkilökohtaiseen CSV –tulosmuotoon reittihärveliä varten

KONVERSIO –OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT
Konversio-ohjelma on tehty alun perin FinnSpring 2008 –kilpailun tarpeiden mukaan. Ohjelman tekijä on Jouni Laaksonen
(jouni.laaksonen@olfellows.fi).
Ohjelmaa saa vapaasti käyttää SportSoftwaren ohjelmilla järjestettävissä tapahtumissa. Konversio-ohjelman tekijä ei
vastaa ohjelmassa mahdollisesti olevista virheistä. Ohjelmaa saa käyttää niin sano tusti omalla vastuullaan.
Ottamalla ohjelman käyttöön, käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot.

KONVERSIO-OHJELMAN PERUSRAKENNE
Konversio-ohjelma koostuu kullekin muunnokselle omasta välilehdestä. Kunkin välilehden toimintatapa on aivan
samanlainen:

2.
3.
4.

Yläosan Lähde –kenttään laitetaan (kopioi/Liitä –toiminnoilla tai Lataa tiedostosta –painikkeella suoraan tiedostosta)
se tiedosto tai tiedoston osa, joka halutaan muuntaa toiseen muotoon.
Lataa tiedostosta –painikkeen alapuolella on muunnokseen vaikuttavat asetukset. Kaikilla muunnoksilla ei ole
asetuksia.
Itse muunnos tehdään Muunna –painikkeella.
Kohde –kentään ilmestyy muunnettu tiedosto, josta se voidaan tallentaa tiedostoon Tallenna tiedostoon –
painikkeella tai kopioida normaaliin tapaan muualla käytettäväksi.
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IRMA N RANKITIEDOSTOJEN MUUNTO IOF XML –MUOTOON
IRMA Ranki CSV:t -> IOF XML –välilehdellä voidaan IRMAn rankitiedostot muuntaa IOF XML –muotoon, joka voidaan tuoda
SportSoftware –ohjelmiin osallistujien rankipisteiksi.
Osallistujien rankipisteitä voidaan käyttää osallistujien jakamiseksi eri sarjoihin, lähtöryhmien jne. muodostukseen
arvonnassa.
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Rankitiedot tuodaan OE2010 –ohjelmaan Osallistujat – tuo rankitiedot –valikkovalinnalla:
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VIESTIN TULOSTEN VIENTI REITTIHÄRVELIN VAATIMAAN MUOTOON
OS2010 CSV -> Reittihärveli –välilehdellä voidaan muuntaa väliaikojen OS2010:n CSV –muodosta väliajat henkilökohtaiseen
muotoon. Nykyinen Reittihärveli ei osaa käsitellä viestituloksia vaan ne pitää muuntaa ensin henkilökohtaiseen muotoon.
Väliaikojen CSV -tiedosto luodaan OS2010:ssa Tulokset – Rastiväliajat - Sarjat –valikkovalinnalla.
Valitse Vie –valikkovalinta ja asetukset alla olevan valintaikkunan mukaan (tiedoston sijainti voi tietysti olla haluamassasi
paikassa):

Avaa tiedosto Konversio–ohjelmassa ja suorita muunto.
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Reittihärvelin muodostusta SportSoftwaren CSV –tiedostoista käsitellään Reittihärvelin käyttöohjeet –dokumentissa.
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