SERIEADMINISTRATOR
Seriehåndtering
Her kan du lese en enkel guide til hvordan du som serieadministrator
anvender MITA
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1.Innledning
For å redigere serier kreves det at du har vise rettigheter/tillatelser i NMF SAS. For å gå disse
rettighetene/tillatelsene må du være oppnevnt som serieadministrator på en eller flere serier
(Normalt kun grenkoordinatorer + evt. noen få til som har disse rettighetene/ tillatelsene i
Norge). Om du ikke kan se menyvalget «Serier» under
«Systeminnstillinger» så har du ikke nødvendige rettigheter/tillatelser som kreves. Dersom du
har fått innvilget tilgang som serieadministrator må du kontakte en administrator dersom
disse funksjonalitetene ikke er åpnet for deg.
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2.Redigere serie
For å redigere en series å klikker du på menyvalget “Serie” i menytråden til venstre.

Når du har klikket deg inn på «Serie» skal du søke deg inn på serien som du skal redigere. Dette
gjør du gjennom å anvende de ulike filtreringsmulighetene som finnes på toppen av siden.
Når du har klikket på «Søk» så kommer dine treff til å dukke opp. Du kan se de serier som du
har rettigheter/tillatelser til å redigere gjennom at de har en «Redigere»-lenke i «Redigere»kolonnen lengst til venstre.

For å redigere konkurransen klikker du på «Redigere»-lenken. I den nye ruten som da åpnes
finnes flere faner med innstillinger for serien. Innstillinger, konkurranseklasser, serieregler,
resultatinnstillinger og administratorer.

2.1.Innstillinger
I fanen “Innstillinger” finnes den meste informasjonen om serien. Her finnes også innstillinger
som håndterer økonomi, valgbarhet og sesonglag. Vær nøye med å gå gjennom alle
innstillinger og skriv inn korrekt informasjon for å unngå feil på senere tidspunkt. Husk også på
å lagre!
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Informasjon om økonomi er i dagens situasjon kun informasjon. Påmeldingsavgiften som
eksempel kommer ikke automatisk til å debiteres utøvere som melder seg på til serien.

2.2.Konkurranseklasse-innstillinger
Under fanen “Konkurranseinnstillinger” legger du til nye eller redigerere eksisterende
konkurranseklasser som inngår i serien.
For å legge til en ny konkurranseklasse klikker du på knappen «Velg konkurranseklasse»

Du får da opp en liste med valgbare konkurranseklasser med informasjon om
aldersbegrensninger, maskinklasser og lisenser. Klikk på konkurranseklassen for å velge den.
Fyll så inn et navn på klassen og klikk «Legg til».

Når konkurranseklassen er lagt til, så kan du konfigurere den gjennom å klikke på «Redigere»lenkene i de respektive kolonnene.
Maskinklasser – Redigering av maskinklasser tillater deg å velge hvilke maskinklasser som
skal få kjøres i konkurranseklassen. Du kan også justere maksimums og minimums grense for
motorvolum.
Startnummerklasser – Her kan du velge hvilke startnummerklasser som skal gjelde for serien,
samt sette opp seriens egne startnummerklasser. Når du har klikket på å redigere og det nye
vinduet åpnes kan du her se et utvalg av startnummerklasser som finnes linket til
konkurranseklassen. Vis startnummerseriene gjennom å klikke på «Vise» i kolonnen «StartNr».
Merk av de de startnummerklassene som du ikke vil bruke i serien, og lagre.
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For å skape en ny startnummerklasse til serien, klikk på knappen «Lag en ny
startnummerklasse» i øvre venstre hjørnet.

Fyll inn et navn i startnummerklassen og velg om startnummerklassen skal være valgbar for
utøvere og være synlig offentlig. Klikk så på «Lagre».

Nå kan vi se vår nye serie. Imidlertid inneholder ikke vår nye startnummerklasse noen
startnummer ennå. For å legge til startnummer klikker du på lenken «Redigere» i kolonnen
«Startnummer».
I det nye vinduet som åpnes klikker du på låsen til venstre for å låse opp feltene og tillate
innmating. På første raden mater du inn hvilket intervall av startnummer du vil skape. Fortsett
så med å sette releasedato for utøvere som har hatt startnummer i tidligere år og releasedato
for øvrige utøvere (OBS! Du må sette releasedato for at det skal gå an å velge startnummer).
Velg siden om utøvere skal kunne velge disse startnumrene og om disse startnumrene skal
være aktive (ikke-aktive startnummer kommer ikke til å dukke opp i noen lister).
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Tips! I mange serier er visse nummerintervaller reserverte. Du kan her først skape et intervall
med numre og sette disse som valgbare for utøvere og siden selv registrere utøvere på disse
startnumrene. Se mer under rubrikken «Håndtere startnummer».
Når du har lagt opp dine startnummer må du ikke glemme å redigere startnummer for hver
konkurranseklasse og velge til din nye startnummerklasse.
Lisenser – Her kan du redigere hvilke lisenser som gjelder for konkurranseklassen. Som
standard er det her valgt de lisenser som er gyldige for konkurranseklassen ifølge NMF.
Redigere informasjon – Her kan du stille inn konkurranseklassens visningsnavn, endre hvilke
aldre som får melde seg på til konkurranseklassen samt hvilke kjønn som får kjøre i aktuell
konkurranseklasse.
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2.2.1. Gruppering
Du kan gruppere konkurranseklassene gjennom å klikke på rullgardinsmenyen i kolonnen
«Gruppe» (se bilde nedenfor).
En gruppe betyr at konkurranseklassene kjøres i samme heat/tidsskjema. Om ingen gruppe
finnes så velger du «Skape ny gruppe». Da kommer en ny gruppe til å skapes og du kan så
velge den gruppen i de andre rullgardinsmenyene for å gjøre en gruppe ut av dem.
Konkurranseklasser som du har gruppert her kommer automatisk til å grupperes sammen når
en arrangør lager en konkurranse i serien. Gruppen innstillinger kommer til å se likedan ut på
konkurransen.

2.2.2. Lagre forandringer
Alle forandringer som gjøres på serien kommer automatisk til å gjøres på alle kommende
konkurranser som er koplet opp mot serien. Unntatt er de konkurranseklasser som har
påmeldinger. Klikk på «Konkurranser som ikke påvirkes av endringer» for å se utførlig
informasjon.
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2.2.3. Serieregler:
Under «Serieregler» så kan du laste opp en PDF med regler for serien. Dette gjør du enkelt
gjennom å klikke på knappen «Laste opp (PDF)».

I den nye ruten som åpnes så klikker du på «Velg»-knappen og blar fram den PDF på
PC-en som skal lastes opp. Når du har valgt den filen så klikker du på «Lagre & Lukk».
Seriereglene kan senere finnes på den offentlige konkurranseinformasjonen (se bilde nedenfor)

Observer at serieregler ikke erstatter tilleggsregler for konkurranser. Disse må fortsatt finnes
for alle konkurranser.

2.3.Resultatinnstillinger
Fanen «Resultatinnstillinger» tilbyr alternativ for hvordan seriens poeng regnes sammen. Vi
kan her velge om vi vil at konkurranser der en utøver har sitt dårligste resultat skal regnes bort
fra den totale poengsummen. I den første ruten «Antall resultat som skal strykes» så mater du
inn antallet delkonkurranser som skal regnes bort fra den totale summen.
I ruten «Minste antall resultat som skal gjelde» mater du inn antallet resultater som minst skal
gjelde for den totale summen. Om en konkurranse skal regne bort de to dårligste
delkonkurransene og det kun er to konkurranser som har blitt gjennomført, så sett et totall i
ruten, slik at de to konkurransene som skal regnes med faktisk gjør det selv om det er to
konkurranser som ikke skal regnes med i totalen i utgangspunktet.
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3.Administratorer
Fanen «Administratorer» tillater deg å legge til personer som kan komme til å redigere serien
og disse konkurransene.
For å legge til en administrator så klikker du på knappen «Legg til serieadmin».

Da kommer et nytt vindu til å dukke opp der du søker fram den personen som skal legges til
som seriedamin gjennom å anvende de ulike filteringsmulighetene som finnes. Om personen
ikke skulle ha en profil i MITA så kan du registrere personen gjennom å klikke på knappen
«Registrere profil».

Dette kommer til å åpne et vindu der du kan fylle inn personopplysninger for personen som
skal legges til. Klikk så på «Lagre & Lukk» så legges profilen til som administrator.
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4.Håndtere startnummer
Som serieadministrator kan du håndtere de startnummerklasser som du har satt opp i serien.
Om du ikke har satt opp noen startnummerklasser, se da rubrikk «Konkurranseklasseinnstillinger».
For å håndtere seriens startnumre, naviger først til menyvalget «Faste startnummer» under
«Systeminnstillinger».

På den nye siden som vises søker du fram din serie med de ulike filtreringsalternativene. Bruk
vinduet og let fram det startnummeret fra minste til høyeste i lista for å finne det du vil
redigere.

For å legge til en utøver på et startnummer klikker du enkelt på knappen i kolonnen på «ID»nummer. I den nye ruten søker du fram den profil som du vil legge til på nummeret og klikker
så på utøverens rad for å legge til han/henne.
For å ta bort en utøver fra et startnummer så søker du opp nummeret på samme måte, men i
stedet for å klikke på «Legg til knappen» så bruker du «Frigjør»-knappen i kolonnen «Frigjør».
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5.Redigere konkurranser i serie
Som serieadministrator får du rettighet/tillatelse til å redigere alle de konkurranser som er lagt
opp i serien. For å finne disse konkurransene så går du først til «Konkurranse» under
«Administrere» i menytråden til venstre.

For å finne alle konkurranser i din serie behøver du kun å fylle i navnet på serien i
filtreringsruten «Serie» og klikke på «Søk konkurranse».

I bildet nedenfor kan du se et eksempel på en serieadministrator som har filtrert konkurranser
etter sin serie. Ettersom det finnes en «Redigere»-lenke i kolonnen «Redigere» så betyr det at
profilen har rettighet/tillatelse til å komme inn å redigere konkurransen.

For mer informasjon om hvordan du redigerer konkurranser, se manual som går på å
administrere konkurranser.
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