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2. Welkom bij uvp4j
2.1 Algemeen
De Survival Bond Nederland organiseert diverse wedstrijdcircuits, zoals het TSC, RUC, BSC en JSC.
In de reglementen staat dat wanneer een run onder auspiciën van de SBN plaatsvindt, verplicht een
uitslagen registratie programma van de SBN gebruikt moet worden. Tegenwoordig vindt de
inschrijving vaak online plaats via het internet. Het is dan erg handig wanneer deze online inschrijving
rechtstreeks geïmporteerd kan worden in het uvp, zodat je niet nogmaals alle deelnemers handmatig
moet invoeren. Deze functionaliteit biedt het UVP4j. Maar dit programma kan nog veel meer. Deze
handleiding geeft een gedetailleerde beschrijving van alle features die het UVP4J ondersteunt.

3. De installatie
3.1 Systeemeisen
Minimum systeemeisen:
• · Pentium IV
• · 1 GB intern geheugen
• · 100 MB schijfruimte
• · Windows XP of hoger.

3.2 Setup
De installatie van uvp4j kan uitgevoerd worden met het setup programma: setup_uvp4j_x_x.exe.
Hierbij staat x_x voor de versie van het UVP4j, bijvoorbeeld 3.1.

Figuur 3.1: De uvp4j installer
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Kies een installatiemap ( uvp_installdir ) waar de programma folders kunnen worden neergezet. Na
installatie zal de volgende mappenstructuur zijn aangemaakt:
<uvp_ installdir >/survivalbond.nl
<uvp_ installdir >/survivalbond.nl/conf
<uvp_ installdir >/survivalbond.nl/doc
<uvp_ installdir >/survivalbond.nl/lib
<uvp_ installdir >/survivalbond.nl/schemas
UVP4j voert geen wijzigingen door in het windows register. Het is dus erg eenvoudig om het
programma te verplaatsen naar een andere map.

3.3 UVP4j verwijderen
Het verwijderen van uvp4j gaat eenvoudig. U kunt gewoon de installdir weggooien en dan is uvp4j
verwijderd van uw systeem.

3.4 Een nieuwe versie installeren
Nadat er een nieuwe versie is gedownload van de SBN download server, kan de nieuwe versie
worden geïnstalleerd in een nieuwe basisfolder. Het is aan te raden per versie een aparte installatie
folder aan te maken. Bijvoorbeeld voor de versie Uvp4j 3.1 kan een map worden aangemaakt met de
naam : C:\uvp31. Hier kan het nieuwe programma in worden geïnstalleerd.
De oude folder kan verwijderd worden om verwarring te voorkomen.
Het wordt afgeraden om een database uit een oudere versie te kopieren in de map met de nieuwere
versie, dit kan mogelijk tot database conflicten leiden. Begin altijd met een schone lei, dan is de kans
op onvoorspelbaar gedrag uitgesloten.

3.5 Eerste keer opstarten
UVP4j kan worden opgestart door het bestand uvp4j.exe te dubbelklikken. De allereerste keer dat het
programma opstart, zal uvp4j controleren of er al een database aanwezig is. De eerste keer is dat nog
niet het geval en in dat geval zal uvp4j een nieuwe database aanmaken. Bovendien zal er al een
voorbeeldrun worden toegevoegd aan de database. Het opstartscherm zal er dan uitzien zoals in
figuur 3.2:
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Figuur 3.2: Het programma na eerste keer opstarten
De volgende mappen zijn nu aangemaakt:
<uvp_ installdir >/survivalbond.nl/data/dbuvp200  hier staan de database bestanden
<uvp_ installdir >/survivalbond.nl/logs  hier komen de logbestanden terecht
<uvp_ installdir >/survivalbond.nl/output  hier komen de exportbestanden terecht ( xml, excel en
html)
In figuur 3.2 is te zien dat “voorbeeldrun” tussen vierkante haken staat. UVP4j heeft al een standaard
run aangemaakt met de naam voorbeeldrun. U kunt deze naam aanpassen en met deze
aangemaakte run verder werken  zie paragraaf 4.3 – Tabblad Run.

3.6 Quick start
Hier volgt een scenario om vanaf scratch een wedstrijd in te richten:
• Stel de juiste instellingen in ( paragraaf 4.3 )
• Download SBN leden ( paragraaf 4.2.1)
• Synchronseer uw wedstrijd met de uvponlineConnector ( paragraaf 4.2.2)
• Aanmaken startgroepen
• Toekennen startnummers

3.7 Het configuratiebestand
Het configuratiebestand is te vinden op de volgende plek:
<uvp_ installdir >\conf\uvp4j.properties
Dit is een tekst bestand die met een programma als kladblok geopend kan worden.
De volgende parameters kunnen ingesteld worden:
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Parameter
database.hoofdcomputer

Betekenis
Voor gebruik van meerdere
PC’s in een netwerk. Zie
hoofdstuk 20 ( Gebruik van
het UVP in een netwerk).

database.hostname

IP-adres van de hoofd-PC (
zie hoofdstuk 20)

Waarde
J = De PC is de hoofdcomputer
(netwerk is niet noodzakelijk)
N = De PC is een cliënt computer
en moet via een netwerk verbinding
kunnen maken met de
hoofdcomputer.

Dit zijn de enige applicatie instellingen die in het configuratiebestand worden opgeslagen. De overige
applicatie instellingen worden opgeslagen in de uvp database. Alle applicatie instellingen kunnen
worden beheerd op het tabblad instellingen ( zie paragraaf 4.3).
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4. Aan de slag met het uvp4j
4.1 Algemeen
Het UVP4j bestaat uit een aantal hoofdtaken.
Hoofdtaak
Beheer
Instellingen
Inschrijving
Finish
Finishpresentatie
Betalingen
(clieop of sepa)

Tabblad (en)
Beheer
Applicatie instellingen
Run, Categorie, Groepnaam, Startgroep, Deelnemers,
Verkenner
Finish, Finishoverzicht
Finishpresentatie
Betalingen

De hoofdtaken kunnen worden uitgevoerd door de desbetreffende tabbladen te kiezen. UVP4j heeft
geen menu maar er kan gemakkelijk genavigeerd worden door middel van tabbladen.
Hieronder zullen de diverse taken en hun subtaken worden behandeld.
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4.2 Tabblad beheer
Het tabblad beheer bestaat uit een aantal groepen:
Groep systeembeheerder:

4.2.1 Download SBN leden
Voordat deelnemers worden ingevoerd voor een wedstrijd moet het actuele ledenbestand van de SBN
worden opgehaald en ingelezen. In het actuele ledenbestand staan alle adres en licentie gegevens
van SBN leden. Door dit ledenbestand in te lezen, kunnen later bij de inschrijving van nieuwe
deelnemers op een handige manier deelnemers worden toegevoegd. Door het lidnummer in te vullen,
kan UVP4j aan de hand daarvan de overige gegevens erbij zoeken. Deze worden dan automatisch
ingevuld. Als deze functie wordt geselecteerd dan verschijnt het volgende scherm (figuur 4.1):
Selecteer nu de download button. UVP4j maakt verbinding met de uvponlineConnector van de SBN
en haalt het actuele ledenbestand op. Vervolgens wordt dit actuele ledenbestand ingelezen in de uvp
database. Deze functie kan desnoods meerdere keren worden uitgevoerd. Vooraf worden alle
bestaande leden weggegooid, waarna ze weer opnieuw worden toegevoegd.

Figuur 4.1: Downloaden en importeren SBN leden
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4.2.2 Synchronisatie met uvponline
Met deze functie kunnen de deelnemers die zich hebben ingeschreven met de uvponline module,
worden ingelezen in het uvp4j. Deelnemers die al een keer eerder zijn ingelezen worden
overgeslagen, de andere worden toegevoegd. Nadat deze functie geactiveerd wordt, meldt de uvp4j
zich aan met een username / password combinatie bij de uvponline server. Van deze server worden
de ingeschreven deelnemers gedownload en geïmporteerd. Als het de eerste keer is dat de run wordt
gedownload, dan maakt uvp4j een nieuwe run aan. Is de run al eerder geïmporteerd, dan zal de run
op de webserver gesynchroniseerd worden met de run in uvp4j. Dat betekent dat deelnemers die al
bestaan worden overgeslagen en deelnemers die nog niet bestaan aan de run worden toegevoegd.
Let op: Zorg ervoor dat het SBN ledenbestand up-to-date is in UVP4J. Dus voordat er
gesynchroniseerd gaat worden met uvponline moet eerst het SBN ledenbestand worden gedownload (
zie paragraaf 4.2.1). Dit ledenbestand wordt gebruikt tijdens de import om bepaalde controles uit te
voeren.
De volgende controles worden uitgevoerd tijdens het inlezen van het xml bestand:
Melding nr

Melding

Record is
ingelezen
JA

Melding 000

Deelnemer B Jansen is geïmporteerd

Melding 104

Lidnummer: 1111 [ B.Jansen / 3584AA ] is al eerder
toegevoegd aan de run

NEE

Melding 105

Deelnemer: 1282 [ B.Jansen / 3584AA ] bestaat al
bij de run

NEE

Melding 106

Deelnemer: 1282 [ B Jansen / 3584AA ] heeft
onbekende categorie: [ 14 ]

NEE

Melding 107

Deelnemer: B Jansen heeft geen licentie voor de
RUC

JA

Melding 108

Fout tijdens toevoegen deelnemer B Jansen:
<ERROR_OMS>

NEE

Melding 115

Bij deelnemer B Jansen is het rekeningnummer
onjuist

JA

Melding 116

Bij deelnemer B Jansen is het IBAN nummer onjuist

JA

Melding 117

Bij deelnemer B Jansen is het BIC nummer onjuist

JA

Melding 118

Lidnummer: 1111 komt niet voor in ledenbestand

JA

Melding 117

naam/postcode van lidnummer: 1111 [ B Jansen /
3584AA ] wijken af van ledenbestand [ B Jansen /
3584 AA ]

JA

Logbestand:
Bij iedere deelnemer in het xml bestand wordt een aantal controles uitgevoerd. Wanneer een van de
controles niet goed gaat dan wordt een melding weggeschreven in het logbestand:
<uvp_ installdir >\survivalbond.nl\logs\uvp_xmlimport.log. In dit logbestand worden alle
meldingen weggeschreven tijdens de import. Het is belangrijk om dit logbestand na een import te
bekijken.
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Voordat een import wordt uitgevoerd is het raadzaam om het logbestand handmatig weg te gooien
zodat de oude loggegevens worden verwijderd.

4.2.3 Maak database backup
Met deze functie kan de database die uvp4j gebruikt worden opgeslagen in een backup folder. De
database backup wordt weggeschreven onder de volgende naam:
< uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\ dbuvp_backup.zip.
Het zip bestand is een ingepakt bestand die alle mappen en bestanden bevat die onderdeel zijn van
de database.

4.2.4 Synchroniseren systeemtijd
Met deze functie kan de systeemtijd van de PC worden aangepast. Deze kan dan gesynchroniseerd
worden met de startklok bij aanvang van de wedstrijd. Op het moment dat er op de knop “Pas
systeemtijd aan” wordt gedrukt, wordt de systeemtijd van de computer aangepast met de tijd die staat
opgegeven.

4.2.5 Publiceren startlijsten
Met deze functie kan de startlijst gepubliceerd worden op de SBN website. Naast deze knop bevindt
zich een link waarmee een externe browser wordt opgestart met de startlijst als internetadres:

Pagina 12

Handleiding_uvp4j
2 Groep Exporteer / Importeer database

4.2.6 Importeer vanuit excel
Tegenwoordig gebeurt de inschrijving vaak online via internet. De deelnemers schrijven zich in via de
website van een wedstrijdorganisatie en vullen zelf hun adresgegevens in. Om deze gegevens
automatisch te kunnen inlezen is er een import functie gemaakt die alle wedstrijdgegevens inleest
door middel van een excel bestand. Dit excel bestand moet voldoen aan het excel formaat van de
export.
Het excel bestand dat ontstaat bij export ( zie 2.2) heeft precies hetzelfde formaat als bij de import.
Dus enerzijds is het mogelijk de uvp database te exporteren naar een bepaald excel formaat.
Anderzijds is het mogelijk om de uvp database te vullen vanuit precies hetzelfde excel bestand.
Daarnaast kan er worden gekozen om finishinfo wel of niet in te lezen. Zie paragraaf 2.5 (
configuratiebestand  excel.finishinfo ).

4.2.7 Exporteer naar excel
Wanneer deze functie wordt geselecteerd dan wordt er een excel bestand aangemaakt. Deze bevat
de gegevens van de actuele run uit de uvp database, inclusief categorieën, startgroepen etc. Dit
zelfde excel bestand kan op een andere pc worden ingelezen in een lege database.
Logbestand:
Bij iedere deelnemer in het excel bestand worden een aantal controles uitgevoerd. Wanneer een van
de controles niet goed gaat dan wordt een melding weggeschreven in het logbestand:
<uvp_ installdir >\survivalbond.nl\logs\uvp_import.log. In dit logbestand worden alle meldingen
weggeschreven tijdens de import. Het is belangrijk om dit logbestand na een import te bekijken.
Voordat een import wordt uitgevoerd is het raadzaam om het logbestand handmatig weg te gooien
zodat de oude loggegevens worden verwijderd.

4.2.8 Importeer vanuit xml
Dit is dezelfde functionaliteit als in paragraaf 4.2.5 nl. het inlezen van de database vanuit een tekst
bestand, in dit geval een xml bestand. De structuur van het xml bestand wordt beschreven door een
xml-schema bestand : <uvp_ installdir >\survivalbond.nl\schemas\inschrijving.xsd.
Met dit bestand kan het xml input bestand gevalideerd worden, dwz. dat de structuur van het xml
bestand gecontroleerd wordt.

4.2.9 Exporteer naar xml
Wanneer deze functie wordt geselecteerd dan wordt er een xml bestand aangemaakt. Deze bevat de
gegevens van de actuele run uit de uvp database, inclusief categorieën, startgroepen etc. Dit zelfde
xml bestand kan op een andere pc worden ingelezen in een lege database.
Logbestand:
Bij iedere deelnemer in het excel bestand worden een aantal controles uitgevoerd. Wanneer een van
de controles niet goed gaat dan wordt een melding weggeschreven in het logbestand:
<uvp_ installdir >\survivalbond.nl\logs\uvp_xmlimport.log. In dit logbestand worden alle
meldingen weggeschreven tijdens de import. Het is belangrijk om dit logbestand na een import te
bekijken.
Voordat een import wordt uitgevoerd is het raadzaam om het logbestand handmatig weg te gooien
zodat de oude loggegevens worden verwijderd.
3 Groep rapporten
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4.2.10 Startlijst
Deze functie exporteert de startlijst naar een excel bestand:
< uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\uvp_startlijst.xls
Deze bevat een overzicht van alle deelnemers, gesorteerd op starttijd.

4.2.11 Vrije startnummers
Deze functie exporteert de vrije startnummerlijst naar een excel bestand:
< uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\uvp_vrijestartnummers.xls
Deze bevat een overzicht van alle vrije, nog niet gebruikte startnummers per categorie.
5 Groep uitslagen

4.2.12 Uitslagen xml
Nadat alle deelnemers zijn gefinisht kan hiermee een uitslagenbestand in xml formaat worden
aangemaakt: < uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\ < naam van de run> _uitslagen.xml
Dit bestand dient zo spoedig mogelijk na de wedstrijd te worden opgestuurd naar de
uitslagenadministrateur van de survivalbond:
uitslagen@survivalbond.nl

4.2.13 Uitslagen html
Ook deze functie exporteert de uitslagen maar nu in html formaat:
< uvp_installdir >\survivalbond.nl\output\sbnuitslagen\index.htm
Deze html bestanden kunnen gebruikt worden op de eigen website van de wedstrijdorganisatie.

4.2.14 Toon voorlopige uitslagen
Naast de knop Üitslagen Upload Service” bevindt zich een link waarmee een externe browser wordt
opgestart met de voorlopige uitslagen als internetadres. Deze uitslagen zijn dus “live uitslagen”, dwz.
dat ze tijdens een wedstrijd periodiek worden bijgewerkt.
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4.3 Tabblad instellingen
Op het tabblad instellingen kan een aantal applicatie instellingen worden beheerd. De eerste twee
instellingen worden bewaard in het uvp configuratie bestand ( zie paragraaf 3.5 ). De rest van de
instellingen wordt bewaard in de database.
Parameter
database.hoofdcomp
uter

Betekenis
Voor gebruik van meerdere PC’s in
een netwerk. Zie hoofdstuk 5 (
Gebruik van het UVP in een
netwerk).

database.hostname

IP-adres van de hoofd-PC ( zie
hoofdstuk 5)
De organisatie heeft de mogelijkheid
om een CLIEOP03 danwel een
SEPA incassobestand aan te
maken. Vanaf 1 februari 2014 is het
uitsluitend nog mogelijk om SEPA
bestanden aan te leveren. De
CLIEOP03 aanlevering zal vanaf dat
moment niet meer geldig zijn.
Dit is de bank of giro rekening van
de opdrachtgever. Deze wordt
gebruikt bij het aanmaken van een
clieop bestand.
IBAN nummer van de bank ( SEPA
aanlevering)
Nummer van het incasso contract
met de bank. (SEPA aanlevering)

Incasso soort

Bank / gironummer

IBAN
Incassant ID
Opdrachtgever
Een clieop regel per
groep

presentatie.interval
presentatie.grootte
Aantal finish regels
import.finishinfo

Username

Dit is de opdrachtgever. Deze wordt
gebruikt bij het aanmaken van een
clieop/sepa bestand.
Indien dit keuzevak aanstaat dan
wordt er per groep slechts 1
clieop/sepa regel aangemaakt.
Indien dit uit staat dan worden er
per groep meerdere clieop/sepa
regels aangemaakt, voor ieder
groepslid een. In beide gevallen
wordt het totale bedrag
geincasseerd van het
rekeningnummer van de
teamcaptain.
Snelheid van de finishpresentatie in
Seconden
Aantal regels op 1
presentatiescherm
Aantal regels op finish scherm
Bij import vanuit excel bestand kun
je de finish informatie wel of niet
importeren.
Username uvponlineConnector
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Waarde
J = De PC is de hoofdcomputer
(netwerk is niet noodzakelijk)
N = De PC is een cliënt computer
en moet via een netwerk
verbinding kunnen maken met de
hoofdcomputer.

CLIEOP of SEPA

222222222

sbn

Aan of Uit

5 ( standaard)
5 betekent 5 seconden
10 (standaard)
12 (standaard)
J = finish info wordt wel
geïmporteerd
N = finishinfo wordt niet
geïmporteerd, alle deelnemers
zijn nog niet gestart.
Per organisatie kan een
username / password worden
opgevraagd bij de SBN
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Password

Password uvponlineConnector

URL
uvponlineConnector

Het internet adres van de uvponline
server
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Per organisatie kan een
username / password worden
opgevraagd bij de SBN
http://uvp.survivalbond.nl/uvponl
ineConnector
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4.4 Tabblad run
Dit tabblad bevat een overzicht van alle ingevoerde survivalruns. Er kan echter maar een survivalrun
actief zijn. Een survivalrun kan actief gemaakt worden door het vinkje aan te vinken. De titelbalk van
UVP4j bevat daarna de naam van de actieve survivalrun  zie figuur 4.2. Op dit tabblad kunnen runs
worden toegevoegd, verwijderd of aangepast. Een actieve run kan echter niet worden verwijderd.
Een tweede manier om een nieuwe run aan te maken is met de functie beheer  kopiëren run ( zie
paragraaf 3.2 )

Figuur 4.2 Tabblad Run
UVP4j zal de laatst geselecteerde run onthouden. Dus bij de volgende keer opstarten zal automatisch
weer de laatst gekozen run actief gemaakt worden. Per run kan ook worden aangegeven wat de extra
kosten zijn bij een na-inschrijving. Veel organisaties kiezen ervoor om na een bepaalde datum het
inschrijfgeld te verhogen met een opslag. Deze opslag kan bij de run worden opgegeven. De opslag
komt bovenop de normale inschrijvingskosten.
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4.5 Tabblad categorie
Dit tabblad bevat een overzicht van alle categorieën bij de actieve run. Het is mogelijk om categorieën
op te voeren, te verwijderen of aan ta passen.
Bij het toevoegen verschijnt er een categorie toevoeg dialoog. De volgende gegevens kunnen worden
ingevuld:
Gegeven
Code
Omschrijving
Startnummer van
Startnummer tm
Groepsrun
Groepsaantal
Variabele groep
Dames/Heren
Veteranen
Kosten

Omschrijving
De code van de categorie
De omschrijving van de categorie
Laagste startnummer van de categorie
Hoogste startnummer van de categorie
Geeft aan of het een individuele- of groeps categorie is
Het aantal deelnemers in de groep dat minimaal over de
finish moet komen om mee te tellen in de einduitslag.
Geeft aan of er gewerkt wordt met vaste of variabele
groepen. Dit heeft konsekwenties voor het aanmaken van
de clieop ( zie paragraaf 4.9)
Maak onderscheid tussen dames en heren bij de uitslagen
Geeft aan of veteranen ook moeten worden vermeld bij de
uitslag
De kosten van inschrijving

Figuur 4.3 Invoervelden bij categorie

Opvoeren van een officiële SBN categorie
Aan de rechterkant bevinden zich 6 knoppen waarmee versneld een officiële SBN categorie kan
worden toegevoegd. Dit zijn achtereenvolgens:
Code
TSC
RUC
BSC
JSCA
JSCB
JSCC

Omschrijving
Top Survival Circuit
Run Up Circuit
Basis Survival Circuit
Jeugd Survival Circuit 15 t/m 17 jaar
Jeugd Survival Circuit 13 t/m 14 jaar
Jeugd Survival Circuit 10 t/m 12 jaar
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Figuur 4.3: Toevoeg dialoog nieuwe categorie
Als een van deze 6 knoppen worden gekozen dan worden de meeste gegevens al standaard ingevuld
op het scherm. Zo staat bij het JSCA het vinkje voor de veteranen natuurlijk uit, want het is onzin om
bij een jeugdrun de veteranen op te nemen.
Opvoeren recreatieve categorie
Het is natuurlijk ook mogelijk om recreatieve categorieën op te voeren. De wedstrijdorganisatie kan
zelf bepalen welke categorieën onder welke naam worden opgevoerd.
Standaard invullen van startnummervan
Wanneer een nieuwe categorie wordt opgevoerd, zal UVP4j standaard al het startnummer van
invullen met het hoogste tot dan toe gebruikte startnummer + 1. De startnummers van de
verschillende categorieën mogen uiteraard niet overlappen, UVP4j zal hierop controleren.

4.6 Tabblad groepnaam
Op dit tabblad is het mogelijk om groepnamen op te voeren bij een groepsrun. Bij een groepsrun krijgt
de groep een naam en een startnummer. De deelnemers krijgen hetzelfde startnummer en zijn zo dus
gekoppeld aan de groepnaam.
De volgende gegevens kunnen worden ingevuld
Gegeven
Categorie
Team naam
Startnummer
Geslacht

Omschrijving
De categorie waar de groepnamen bij horen
De naam van de groep
Startnummer van de groepnaam
Als er geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen
dames en heren teams dan kan voor geslacht de waarde
“T” worden gekozen, anders kan hiermee het geslacht van
het team worden opgegeven.
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Figuur 4.4: Invoervelden bij groepnamen

4.7 Tabblad startgroep
Op dit tabblad is het mogelijk om startgroepen te maken binnen een categorie.
Nadat de categorieën zijn vastgesteld is het de volgende stap om de startgroepen te gaan indelen.
Er kan op 2 manieren startgroepen worden toegevoegd.
1. Toevoegen individuele startgroep
2. Versneld toevoegen
Deelnemers worden in startgroepen geplaatst door ze een startnummer toe te kennen die in de
desbetreffende startgroep valt.
De volgende gegevens kunnen worden ingevuld
Gegeven
Categorie
Omschrijving
Startnummer van
Startnummer tm
Starttijd

Omschrijving
De categorie waar de startgroepen bij horen
De naam / omschrijving van de startgroep
Laagste startnummer van de startgroep
Hoogste startnummer van de startgroep
De starttijd van de startgroep

Figuur 4.5: Invoervelden bij startgroep
Standaard voorstel startnummer van en startnummer tm
UVP4j zal een voorstel doen voor de startnummervan en startnummer tm. Standaard gaat UVP4j uit
van een startgroep van 20 deelnemers. Uiteraard kan men hiervan afwijken.
Het startnummervan wordt standaard ingevuld met het hoogste in gebruik zijnde startnummer binnen
de desbetreffende categorie + 1.
Het startnummer tm wordt standaard ingevuld met een waarde gelijk aan startnummervan + 19. De
standaard grootte van de startgroep is dus 20 deelnemers.
Standaard voorstel starttijd
Als er nog helemaal geen startgroepen zijn bij de actieve run dan wordt een tijd van 10:00
voorgesteld. De gebruiker kan deze waarde natuurlijk weer overschrijven.
Bij een volgende startgroep wordt de laatst in gebruik zijnde starttijd + 10 minuten ingevuld. Het is dus
het handigst om de startgroepen op te voeren in chronologische volgorde, dus op starttijd opvolgend.
Versneld toevoegen
Soms is het handig om meerdere startgroepen tegelijk te kunnen toevoegen. Dat kan door de optie
“versneld toevoegen”. In figuur 4.6 is het “versneld toevoegen scherm” te zien:
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Figuur 4.6: Dialoog versneld toevoegen startgroepen
Allereerst moet de categorie worden gekozen. Het beginstartnummer is dan bekend. Ten tweede moet
de begin starttijd van de eerste startgroep worden ingesteld. Ten derde het aantal minuten tussen de
startgroepen en tenslotte de grootte van een startgroep. UVP4j berekent op basis van deze gegevens
het aantal startgroepen. Door op de knop vastleggen te drukken worden de startgroepen ook
daadwerkelijk in de database opgeslagen.

4.8 Tabblad deelnemers
Op dit tabblad is het mogelijk om deelnemers op te voeren, te wijzigen of te verwijderen.
Er kan op vijf manieren nieuwe deelnemers worden ingeschreven:
1. Door een deelnemer op te zoeken in de sbn ledenlijst
2. Door een deelnemer op te zoeken in oude deelnemerslijsten
3. Door een excel inschrijvingsbestand te importeren
4. Door een xml inschrijvingsbestand te importeren
5. Handmatig inschrijven van deelnemers

4.8.1 Inschrijven deelnemers via SBN startlijst
Op het tabblad beheer is de actuele SBN ledenlijst ingelezen. Nu kan deze ledenlijst gebruikt worden
om nieuwe deelnemers op te voeren die lid zijn van de SBN.
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Wanneer het lidnummer bekend is dan kan het lidnummer worden ingevuld in het veld “SBN
lidnummer” . Nadat dit veld verlaten wordt, zal het UVP automatisch de gegevens overnemen uit het
SBN ledenbestand. Is het lidnummer niet bekend dan kan de deelnemer worden opgezocht in het
SBN ledenbestand. Selecteer hiertoe de button “Zoek SBN lid” of druk op de functietoets F3. Er
verschijnt een “Selecteer SBN lid” dialoog:

Figuur 4.7: Dialoog Selecteer SBN lid
Er kan gezocht worden op achternaam en/of op licentie. Na invullen van een aantal letters van de
achternaam verschijnt in het resultaat scherm een lijst van alle SBN leden die aan het zoekcriterium
voldoen. Door nu te dubbelklikken op het juiste SBN lid, worden de gegevens van dit SBN lid
overgenomen in “Toevoeg dialoog uvp_deelnemer”. Een andere manier is het selecteren van de juiste
deelnemer en dan op OK te klikken.

4.8.2 Inschrijven deelnemers via oude deelnemerslijsten
Heeft een deelnemer al eens eerder meegedaan aan een wedstrijd dan kan deze deelnemer worden
opgezocht in een van de oude deelnemerslijsten. Selecteer hiertoe de button “Zoek deelnemer” of
druk op de functietoets F4. Er verschijnt een “Selecteer SBN lid” dialoog. Er kan gezocht worden op
achternaam. Na invullen van een aantal letters van de achternaam verschijnt in het resultaat scherm
een lijst van alle SBN leden die aan het zoekcriterium voldoen. Door nu te dubbelklikken op het juiste
SBN lid, worden de gegevens van dit SBN lid overgenomen in “Toevoeg dialoog uvp_deelnemer”.

4.8.3 Inschrijven deelnemers door importeren excel inschrijvingsbestand
Stel dat een organisatie online inschrijving ondersteunt. De deelnemers hebben zich dan online
ingeschreven. De wedstrijdorganisatie zorgt ervoor dat deze informatie terecht komt in een
excelbestand die voldoet aan het UVP4j formaat ( zie paragraaf 4.2 ). Op tabblad beheer kan dit excel
bestand worden ingelezen. Alle deelnemers staan dan klaar in UVP4j. Hierna kan per deelnemer
eventueel een startnummer worden toegekend.

4.8.4 Inschrijven deelnemers door importeren xml inschrijvingsbestand
Stel dat een organisatie online inschrijving ondersteunt. De deelnemers hebben zich dan online
ingeschreven. De wedstrijdorganisatie zorgt ervoor dat deze informatie terecht komt in een xmlbestand die voldoet aan het UVP4j formaat ( zie paragraaf 3.1). Op tabblad beheer kan dit xml
bestand worden ingelezen. Alle deelnemers staan dan klaar in UVP4j. Hierna kan per deelnemer
eventueel een startnummer worden toegekend.
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4.8.5 Handmatig inschrijven van deelnemers
Indien een deelnemer nog nooit heeft meegedaan aan een wedstrijd en ook geen SBN lid is, dan kan
deze deelnemer handmatig worden opgevoerd.
De toevoeg dialoog uvp deelnemer bestaat uit de volgende groepen:
1 Algemene gegevens
Hier kunnen algemene gegevens van de deelnemer worden ingevuld
1.1 Rekeningnummer
Hier kan een bankrekeningnummer of een Postbanknummer worden ingevuld. Het banknummer moet
voldoen aan de 11-proef. Het Postbanknummer mag met of zonder een voorloop-P.
Een speciaal nummer is 0000000000 ( 10 x 0). Wanneer dit nummer ( vluchtnummer) wordt ingevuld
dan wordt de bijbehorende deelnemer overgeslagen in een eventueel aan te maken clieop bestand (
zie paragraaf 4.8).
1.2 Rekeninghouder
Wanneer de naam die hoort bij het rekeningnummer afwijkt van de naam van de deelnemer, dan kan
in dit veld een afwijkende tenaamstelling worden opgegeven. Bijvoorbeeld wanneer een moeder vanaf
haar bankrekening betaalt voor haar zoon of dochter, of wanneer een persoon betaalt voor een hele
groep mensen. Normaal gesproken wordt de naam van de deelnemer gebruikt in het clieop bestand,
maar wanneer het veld rekeninghouder is ingevuld dan wordt de waarde van dat veld gebruikt.
1.3 IBAN nummer
Hier kan een IBAN nummer worden ingevuld. Dit moet een geldig IBAN nummer zijn. Deze wordt
gebruikt bij het aanmaken van een SEPA incasso bestand.
2 Inschrijvingsgegevens
2.1 Categorie
Hier kunnen de inschrijvingsgegevens worden ingevuld. Een deelnemer moet altijd worden
ingeschreven voor een bepaalde categorie.
2.2 Startnummer
Een deelnemer moet worden ingedeeld in een startgroep. Dit gebeurt door toekenning van een
startnummer. Er kan handmatig een startnummer worden ingevuld of het “toewijzen startnummer”
dialoogscherm kan worden opgeroepen door op de knop met de drie puntjes te klikken. In dat laatste
geval verschijnt er een dialoog scherm met alle beschikbare startnummers behorend bij de
geselecteerde categorie. De beschikbare startnummers zijn zwart, de startnummers die al in gebruik
zijn, zijn rood gekleurd. Door te dubbelklikken op een startnummer kan dat startnummer geselecteerd
worden voor de desbetreffende deelnemer.
Indien het startnummer 0 wordt gegeven dan betekent dit dat er nog geen startnummer bekend is. In
dat geval zit de deelnemer nog niet in een startgroep en kan hij dus ook niet finishen.
Standaard zal UVP4j het startnummer 0 invullen. Zo bestaat de mogelijkheid om wel alvast alle
deelnemers toe te voegen, maar de startnummertoekenning in een later stadium te doorlopen.
2.3 Samenloopnummer
In de praktijk komt het vaak voor dat bepaalde deelnemers aangeven met anderen te willen
samenlopen. De organisatie kan aan dit verzoek tegemoet komen door een samenloopnummer in te
vullen. Alle deelnemers met een zelfde samenloopnummer komen zo bij elkaar te staan. Op het
tabblad deelnemers kan gesorteerd worden op samenloopnummer. Zo komen alle deelnemers die
met elkaar willen samenlopen bij elkaar te staan. Bij het toekennen van startnummers kan er dan voor
worden gezorgd dat deze deelnemers bij elkaar in de startgroep komen.
2.4 Inschrijfdatum
Dit is de datum waarop de deelnemer in het systeem wordt ingevoerd.
2.5 Status deelnemer
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Dit is een read-only veld en geeft de status weer van de deelnemer. Het statusveld kan de volgende
waarden bevatten:
1. (Nog) niet gefinisht
2. Gefinisht
3. Gediskwalificeerd
4. Afgemeld
2.6 Afmelden deelnemer
Wanneer een deelnemer is ingeschreven dan kan hij met de knop afmelden weer worden afgemeld.
De gegevens van de deelnemer blijven bestaan maar de status wordt afgemeld. Door de deelnemer
weer een startnummer toe te kennen, wordt de deelnemer weer ingeschreven.
2.5 Notitie
Hier kunnen eventuele bijzonderheden over de deelnemer worden ingevoerd.
3 Betalingsgegevens
Hier kan worden aangegeven of de deelnemer al dan niet betaald heeft. Op het tabblad betalingen
kan een overzicht worden opgevraagd van alle openstaande betalingen.
3.1 Machtigingskenmerk
Dit is het machtigingskenmerk dat op het afschrift komt na een sepa incasso verwerking. Hiermee kan
de deelnemer controleren of de incasso opdracht overeenstemt met de afgegeven machtiging.

4.8.6 Inschrijven deelnemers koppelloop
UVP4j kent geen voorzieningen om een koppelloop in te voeren. Voor UVP4j is de koppelloop gelijk
aan een individuele loop. Om toch aan te kunnen geven dat het om een koppelloop gaat, kan bij de
naam een gecombineerde achternaam worden opgegeven. Dus als Rob Jansen samenloopt met
Klaas de Vries dan kan in het naamveld worden ingevuld: R Jansen / K de Vries.
Dit heeft als consequentie dat de koppellopers altijd met hetzelfde startnummer lopen. Hiermee moet
worden rekening gehouden met het bestellen van de T-shirts.

4.8.7 Inschrijven deelnemers groepsrun
Als deelnemers zich inschrijven voor een groepsrun, dan zijn ze verplicht ook een groepsnaam op te
geven. De groepsnaam wordt opgevoerd in UVP4j op het tabblad groepnaam en er wordt een
startnummer toegekend aan de groepnaam.
Vervolgens worden de individuele deelnemers opgevoerd. In dit geval is het echter niet mogelijk om
een startnummer toe te kennen. De inschrijving gebeurt in dit geval door een teamnaam te selecteren.
Alle deelnemers in het geselecteerde team krijgen zo gegarandeerd hetzelfde startnummer. Hiermee
moet rekening worden gehouden tijdens het bestellen van T-shirts.
Per groep moet er een teamcaptain worden aangewezen. Dat kan door het vakje teamcaptain aan te
vinken. De teamcaptain is degene die de inschrijfkosten moet betalen, het gaat hier om de totale
inschrijfkosten van de groep.. Bij de teamcaptain moet daarom ook het rekeningnummer worden
ingevuld. Bij de overige teamleden kan het rekeningnummer worden leeggelaten, zij worden
overgeslagen in het clieopbestand.

4.8.8 Sortering
Op het tabblad deelnemers zijn alle deelnemers in een lijst te zien. Door op een kolomheader te
klikken kan gesorteerd worden op de desbetreffende kolom. Wil je bijvoorbeeld op achternaam
sorteren dan klik je op de kolomheader achternaam. Door nog een keer te klikken wordt er aflopend
gesorteerd. Zo kun je op iedere kolom in het overzicht sorteren.
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4.8.9 Zoeken
Er kan gezocht worden op achternaam. De zoekmethode is een zogenaamde “incremental search”.
Dat wil zeggen dat bij iedere toetsaanslag een zoekactie wordt uitgevoerd. Zoek je bijvoorbeeld op
alle deelnemers met de letter B inde achternaam, dan type je in het zoekveld de letter B in. Op dat
moment worden alle deelnemers getoond met de letter B in de achternaam.

4.8.10 Printen
De deelnemerslijst kan geprint worden door op de print knop te drukken. Er wordt een pdf bestand
aangemaakt en deze wordt getoond op het scherm. Er kan gekozen worden om het pdf bestand op te
slaan of te printen. De deelnemerslijst wordt gesorteerd op startnummer.

4.8.11 Toekennen startnummers vanuit overzichtslijst
Vanuit de overzichtslijst kan ook direct een startnummer worden toegekend. Door een deelnemer te
selecteren in de lijst ( aanklikken met de muis) en dan op de knop startnummer te drukken, verschijnt
de startnummer toekennings dialoog:

Figuur 4.8: Dialoog toewijzen startnummer
In deze dialoog wordt een overzicht gepresenteerd van de aanwezige startnummers bij een bepaalde
categorie. Per startgroep zijn de vrije (zwarte kleur) en de bezette (rode kleur) startnummers te zien.
Per deelnemer kan op die manier een startnummer worden toegekend.
Dit is vooral handig als je met samenloopnummers werkt. Er kan gesorteerd worden op de kolom
samenloopnummer en vervolgens kunnen de startnummers worden toegekend aan alle deelnemers
met dat samenloopnummer.

4.8.12 Toekennen startnummers op basis van ranking
Het is mogelijk om de startnummers toe te kennen op basis van de actuele ranking van een
wedstrijdloper. Tijdens het downloaden van de ledenlijst wordt ook de actuele ranking van de
deelnemer bijgewerkt. Op basis hiervan kan automatische startnummer toekenning plaatsvinden. Het
volgende algoritme wordt gebruikt::
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Voor Wedstrijdlopers:
Haal alle deelnemers op bij een categorie, dat is een deelverzameling van de
deelnemers bij een run. Sorteer deze lijst op ranking, inschrijfdatum en achternaam. Deze volgorde
dient als basis voor de startnummer generatie. Standaard worden de heren in de eerste startgroepen
geplaatst en de dames komen na de heren in de startgroep terecht.
Bij de RUC categorie wordt van deze standaard afgeweken.
Als alle dames in een startgroep passen dan is de volgeorde als volgt:
H1 - D1 – H2 - H3 - Hn
Passen de dames niet in een startgroep dan is de volgorde als volgt:
H1 – H2 - … Hn – D1 – D2 - … Dn
geldt als aanvullende voorwaarde dat de dames altijd in de tweede startgroep beginnen. Voorwaarde
is wel dat alle dames in een startgroep passen anders. Passen de dames bij de RUC niet in 1
startgroep dan wordt de startnummer generator eerst voor de heren uitgevoerd en daarna voor de
dames.
Voor Recreanten
Haal de deelnemers op bij een categorie, dat is een deelverzameling van de
deelnemers bij een run. Sorteer deze op sameloopnummer, inschrijfdatum, achternaam. Deze
volgorde dient als basis voor de startnummer generatie. Er wordt geen rekening gehouden met dames
of heren.

4.9 Tabblad betalingen
Filteren
Op dit tabblad is weer een overzicht te zien van alle deelnemers. Er kan gefilterd worden op
deelnemers die nog niet betaald hebben, die wel betaald hebben of allebei.
Sorteren
Per kolom kan gesorteerd worden door op de desbetreffende kolomheader te klikken.
Zoeken
Er kan weer gezocht worden op achternaam.
Printen
Door op print te drukken wordt een betalingslijst in pdf formaat aangemaakt. Dit bestand kan worden
opgeslagen of worden geprint naar een printer. Afhankelijk van het filter worden de openstaande
betalingen of de betaalde betalingen geprint.
Exporteren naar excel
De betalingslijst kan worden geëxporteerd naar excel. Het volgende bestand wordt aangemaakt:
<root>\output\uvp_betalingslijst
Aanmaken clieop bestand
Voorwaarde: de incassosoort staat op clieop ( zie tabblad beheer)
Met deze functie kan een clieop bestand worden aangemaakt voor automatische incasso. Het
bank/giro nummer van de opdrachtgever dient in het configuratiebestand ingevuld te worden in het
veld clieop.rekening. (zie paragraaf 3.5). De verwerkingsdatum van het clieopbestand wordt
standaard gelijk gemaakt aan de systeemdatum plus een dag. In de omschrijving van de individuele
transactierecords wordt de run- omschrijving gebruikt.
Als staat aangegeven dat de deelnemer extra kosten moet betalen in verband met het te laat
inschrijven, dan zullen de extra kosten worden opgeteld bij de kosten die horen bij de
wedstrijdcategorie.
Alleen de deelnemers die een openstaand bedrag hebben en die een juist bank of gironummer
hebben, worden meegenomen in het clieop bestand. Belgische deelnemers die geen rekeningnummer
hebben en deelnemers die al als betaald staan geregistreerd, worden niet meegenomen. Nadat een
deelnemer is opgenomen in het clieop bestand wordt de betaal indicatie aangezet, dat wil zeggen dat
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die deelnemer als betaald staat geregistreerd. Het volgende bestand wordt uiteindelijk aangemaakt:
<root>\output\clieop03_ yyyyMMDDHHmmss.txt.
Aanmaken sepa bestand
Voorwaarde: de incassosoort staat op sepa ( zie tabblad beheer)
Met deze functie kan een sepa bestand worden aangemaakt voor automatische incasso. Het IBAN
nummer, BIC nummer en incassantId van de opdrachtgever dient in het configuratiebestand ingevuld
te worden (zie tabblad beheer) De verwerkingsdatum van het sepabestand wordt standaard gelijk
gemaakt aan de systeemdatum plus een dag. In de omschrijving van de individuele transactierecords
wordt de run- omschrijving gebruikt.
Als staat aangegeven dat de deelnemer extra kosten moet betalen in verband met het te laat
inschrijven, dan zullen de extra kosten worden opgeteld bij de kosten die horen bij de
wedstrijdcategorie.
Alleen de deelnemers die een openstaand bedrag worden meegenomen in het sepa bestand.
Belgische deelnemers die geen rekeningnummer hebben en deelnemers die al als betaald staan
geregistreerd, worden niet meegenomen. Nadat een deelnemer is opgenomen in het sepa bestand
wordt de betaal indicatie aangezet, dat wil zeggen dat die deelnemer als betaald staat geregistreerd.
Het volgende bestand wordt uiteindelijk aangemaakt: <root>\output\sepa_ yyyyMMDDHHmmss.txt.
Clieop voor groepen:
Voor individuele deelnemers wordt voor iedere deelnemer een clieopregel aangemaakt.
Voor groepen ligt het iets ingewikkelder:
Wanneer op tabblad beheer de optie “een clieopregel per groep” is aangevinkt, dan wordt het totale
groepsbedrag weggeschreven in een clieopregel van de teamcaptain.
Wanneer op tabblad beheer de optie “een clieopregel per groep” niet is aangevinkt, dan wordt er per
groepslid een clieopregel aangemaakt met de kosten per persoon.
Dus de volgende varianten kunnen zich voordoen:
Individuele deelnemer ( Categorie kosten K= 18 )
Deelnemer: J Jansen 18 EURO ( K )
Vaste groep ( Categorie kosten K= 60 EURO, groepsgrootte G = 4 )
Een clieopregel per groep
Teamcaptain: J Jansen 60 EURO ( K )
Teamlid 1 t/m teamlid N: wordt overgeslagen
Meerdere clieopregel per groep
Teamcaptain: J Jansen 15 EURO ( K / G )
Teamlid 2 t/m teamlid 4: 15 EURO ( K / G )
Variabele groep ( Categorie kosten K= 15 EURO, groepsgrootte G = 5 )
Een clieopregel per groep
Teamcaptain: J Jansen 75 EURO ( K * G )
Teamlid 1 t/m teamlid 5: wordt overgeslagen
Meerdere clieopregel per groep
Teamcaptain: J Jansen 15 EURO ( K )
Teamlid 2 t/m teamlid 5: 15 EURO ( K )

4.10 Tabblad verkenner
Het tabblad verkenner geeft de informatie weer zoals bij het programma “windows verkenner”. Op dit
tabblad is de informatie op een overzichtelijke manier gepresenteerd, zodat de gebruiker in een
oogopslag ziet welke items er allemaal zijn opgevoerd.
Aan de linkerkant zijn in een boomstructuur alle elementen te zien. Deze elementen kunnen weer
childelements hebben. De parent elements kunnen worden ingeklapt of uitgeklapt, netzo als bij de
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windows verkenner. Aan de rechterkant zijn de details zichtbaar die bij een element horen. Dus aan
de linkerkant kan een item worden geselecteerd, en aan de rechterkant worden de verschillende
detailgegevens van dat item zichtbaar.
Op het hoogste niveau worden alle aanwezige runs weergegeven.
Daaronder per run worden de volgende items weergegeven:
• Categorieën
• Startgroepen
• Groepnamen
• Deelnemers
Ook zie je tussen haakjes het aantal aanwezige child items. Dus categorieën (12) wil zeggen dat er 12
categorieën aanwezig zijn bij de parent run.
De deelnemers kunnen op drie niveaus worden getoond:
1. Deelnemers bij een run
2. Deelnemers bij een categorie
3. Deelnemers bij een startgroep
Startgroepen kunnen op 2 niveaus worden getoond
1. Startgroepen bij run
2. Startgroepen bij categorie
Selecteer je bijvoorbeeld aan de linkerkant een categorie ( bijvoorbeeld RUC), dan zie je aan de
rechterkant een tab met 3 tabbladen verschijnen:
1. Detail – detail gegevens van de categorie
2. Startgroep – overzicht van startgroepen bij de categorie
3. Deelnemer – overzicht van deelnemers bij de categorie

Figuur 4.9: Tabblad Verkenner

Pagina 28

Handleiding_uvp4j

4.11 Tabblad finish
Algemeen
Het tabblad finish zal gebruikt worden tijdens de finish van een wedstrijd. Op dit tabblad kunnen de
deelnemers die binnenkomen, geregistreerd worden door hun startnummer in te vullen en vervolgens
op de knop finish te drukken.
Synchroniseren systeemtijd
Om een juiste finishtijd te kunnen registreren is het van belang dat de klok van de PC waarmee de
finish wordt geregistreerd, gesynchroniseerd wordt met de startklok. Alleen zo is een reële looptijd te
bepalen.
Invoeren startnummers
Er kunnen maximaal 7 startnummers tegelijk worden ingevuld. Het startnummer wordt ingevuld in het
startnummerveld. Dan kunnen zich 3 situaties voordoen:
1. Startnummer is onbekend  startnummer wordt rood en er verschijnt een melding
2. Startnummer is bekend --> backgroundcolor van het startnummerveld wordt zwart en bij het
verlaten van het startnummerveld wordt de naam opgehaald die hoort bij het startnummer.
Finish registratie
Door op de knop finish te drukken kan de eindtijd vastgelegd worden. Als de deelnemer al een keer
eerder is gefinisht dan geeft het systeem een melding: startnummer xx is al een keer gefinished, nog
een keer laten finishen ?
Als voor Ja wordt gekozen dan zal de eindtijd opnieuw worden weggeschreven. De looptijd wordt
berekend door de starttijd en de finishtijd van elkaar af te trekken, de gecorrigeerde tijd wordt
standaard gelijk aan de finishtijd.
Nadat de deelnemer gefinished is, zal de backgroundcolor van het startnummerveld weer wit worden
en de foregroundcolor groen, waarmee wordt aangegeven dat dit startnummer net gefinished is.

Correctie
Als om de een of andere reden de finishtijd van het systeem niet correct is kan deze finishtijd
handmatig worden overschreven met een gecorrigeerde eindtijd. De oorspronkelijke finishtijd blijft
gehandhaafd maar nu komt er ook een afwijkende correctietijd in de database. De looptijd zal worden
berekend op basis van de gecorrigeerde eindtijd.
Leegmaken scherm
Wanneer met een nieuw blanko scherm moet worden verdergegaan kan op de knop “Scherm
leegmaken” of op F1 worden geklikt. Alle ingevulde startnummers die al gefinished zijn worden dan
weggehaald. De startnummers die nog niet gefinished zijn, blijven staan.
Gemiste hindernissen / diskwalificatie
Het aantal gemiste hindernissen kan worden vastgelegd in het veld gemiste hindernissen. Als een
deelnemer gediskwalificeerd moet worden, dan kan dat worden aangegeven door het vinkje
Diskwalificatie aan te vinken. Vervolgens moet op de knop “Vastleggen” worden geklikt om deze
informatie op te slaan in de database. Hiermee wordt alleen de gemiste hindernissen en eventueel
een diskwalificatie vastgelegd bij de deelnemer. De finishtijd zal niet worden aangepast.
Finish bij groeprun
Wanneer een deelnemer meedoet aan een groepsrun dan wordt niet een individuele deelnemer
gefinished, maar de hele groep. Dit kan door het startnummer van de groep in het startnummer veld in
te vullen. Alle teamleden van een groep hebben hetzelfde startnummer. Vervolgens verschijnen de
gegevens van de groepsleden onderin het scherm. Door op de finish knop te drukken krijgen alle
deelnemers uit de groep dezelfde finishtijd. Wanneer de groep om welke reden dan ook uit elkaar is
geraakt dan kan dezelfde groep meerdere keren achter elkaar gefinished worden. Slechts de laatste
finishtijd ( dus die van het traagste teamlid) wordt geregistreerd.
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4.12 Tabblad finishoverzicht
Op dit tabblad is per categorie en eventueel per geslacht de uitslag te bekijken. Het systeem berekent
op basis van de starttijd, de gecorrigeerde eindtijd , het aantal gemiste hindernissen en eventuele
diskwalificatie, het aantal punten.

Figuur 4.10: Tabblad finishoverzicht
In de eerste kolom worden de punten getoond. Wanneer een deelnemer niet is gefinished, dan wordt
de code DNF ( did not finish) getoond.
Is de deelnemer gediskwalificeerd dan wordt de code DSK getoond.
Printen
Er kunnen 2 rapporten worden aangemaakt:
1. Print: Per categorie / geslacht kan de uitslag geprint worden in pdf formaat.
2. Print All : Alle uitslagen worden geprint worden in pdf formaat.
Op tabblad beheer kunnen de uitslagen geëxporteerd worden naar xml, html of xls formaat.

4.13 Tabblad finishpresentatie
Op tabblad FinishPresentatie wordt een presentatie gegeven van de uitslagen. Deze uitslagenlijsten
worden realtime bijgewerkt, iedere keer wanneer er een nieuwe deelnemer in de desbetreffende
categorie is gefinished.
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5. Gebruik van uvp4j in een netwerk
Standaard is UVP4j zo geconfigureerd dat er maar op een PC kan worden gewerkt. In de praktijk is
het handig om op meerdere PC’s tegelijk te kunnen werken. Tijdens een wedstrijd is er normaal
gesproken behoefte aan 3 PC’s, maar dat kunnen er in principe ook meer of minder zijn:
1. PC voor de (dag) inschrijvingen
2. PC voor de finish registratie
3. PC voor de finish presentatie
UVP4j kan zo geconfigureerd worden dat er met meerdere PC’s tegelijk op dezelfde database gewerkt
kan worden. Er moet dan 1 PC als hoofd PC worden aangewezen en de andere PC’s zijn dan cliënt
PC’s. De database staat op de hoofd PC en de andere cliënt PC’s maken gebruik van de database
van de hoofd-PC. De cliënt PC’s moeten wel verbinding kunnen maken met de hoofd PC.
Hier volgen de stappen die uitgevoerd moeten worden:
1. Installeer UVP4j op alle 3 de PC’s.
2. Zorg ervoor dat de 3 PC’s in een netwerk zijn verbonden.
3. Start het UVP4j programma op de hoofd PC op. In het configuratiebestand uvp.properties
heeft database.hoofdcomputer de waarde “J”. Noteer het IP-adres van de hoofdcomputer,
deze is te vinden op tabblad beheer. Het IP-adres is een uniek nummer waarmee de PC
aangesproken kan worden, in feite het postadres van de PC. (Zie Figuur 5.1).
4. Pas het bestand <uvproot>\conf\uvp.properties aan op de twee cliënt PC’ s ( dus niet op de
hoofd-PC) met behulp van een tekstverwerkingsprogramma zoals kladblok:
• database.hoofdcomputer=N
• database.hostname= < vul hier het ip-adres in van de hoofd-PC ( bijvoorbeeld: 10.0.0.21 )
5. Start nu het UVP4j programma op de cliënt PC’s.
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Figuur 5.1 Beheer scherm op hoofd computer  de radio button Hoofd PC staat aan

Figuur 5.2 Beheer scherm op cliënt computer  de radio button Client PC staat aan
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6. Uvponline Connector
Sinds versie 3.0 van het UVP4j kan men gebruik maken van de uvponline Connector. De uvponline
Connector is een webservice die een aantal services aanbiedt:
1: downloaden SBN leden
2: synchronisatie deelnemers
3: publiceren startlijsten op SBN server
4: publiceren voorlopige uitslagen op SBN server.

6.1 Publiceren voorlopige uitslagen
Deze service biedt de mogelijkheid om tijdens een survivalrun de wedstrijd uitslagen real time op het
internet te publiceren.
In dit hoofdstuk staan de stappen beschreven om de uitslagen uploadservice in gebruik te nemen.
•
•
•

Vraag een uvponline account aan bij het wedstrijdsecretariaat (via info@survivalbond.nl)
Start uvp4J op
Stel op het tabblad Instellingen de parameters in voor de uvponline Connector:

Figuur 6.1: Configuratie van de uvponline Connector op tabblad Instellingen
Voorafgaand aan de wedstrijd moeten de volgende instellingen geconfigureerd worden ( zie figuur
6.1)
Username: Vul hier de username in die hoort bij het uvponline account
Password: Vul hier het password in die hoort bij het uvponline account
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URL uvponline connector: default: http://uvp.survivalbond.nl/uvponlineConnector
Interval: Het verversings interval in seconden ( default = 300 seconden, minimaal 180 sec):
Via de button “Test UvponlineConnector” kan de service getest worden. Als alle instellingen goed
staan en er is een werkende internet verbinding dan zal de server antwoorden met het volgende
bericht:

Als de instellingen eenmaal goed staan hoeft de upload service alleen nog maar worden aangezet
zodra de wedstrijd is begonnen. Dit kan op tabblad beheer door op de knop “Start uitslagen service” te
drukken. Vanaf dat moment zullen de uitslagen gegevens eens per 300 seconden ( zie interval) naar
de SBN server worden verstuurd. Als een hoger interval gewenst is dan kan dat worden aangepast.
Maar er geldt wel een minimum interval van 180 seconden om te zorgen dat de uvponline server niet
overbelast wordt.
De uitslagen kunnen online bekeken worden via de uvponline website. Dit kan door op de link “toon
voorlopige uitslagen” te klikken::
http://uvp.survivalbond.nl/uvponlineU/index.php/uitslag_rt/toonuitslag/2012/376
In dit voorbeeld is 2012 het seizoen van de wedstrijd en 376 is het wedstrijdnummer zoals die bekend
is op de uvponline server. Dit wedstrijdnummer krijgt u tegelijk met de gegevens van het uvponline
account.

Figuur 6.2 Online uitslagen na uitvoering van de uploadservice
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De banners van de header en de footer kunnen via de backend applicatie uvponline worden ingesteld
door de wedstrijdsecretaris van de organiserende wedstrijd. Zo is het mogelijk om eventuele
sponsoren in beeld te brengen op de uitslagenpresentatie.

6.2 Publiceren startlijsten
Deze service biedt de mogelijkheid om de startlijsten zoals die in UVP4J zijn bepaald, te publiceren op
een webserver, zodat de deelnemers de mogelijkheid hebben om de startlijsten online te raadplegen.
De startlijsten kunnen gepubliceerd worden door op de knop “Publiceer startlijst”te drukken.
De UVP4J zal via de uvponlineConnector de actuele startlijsten op de SBN server publiceren.
De startlijsten kunnen online bekeken worden door op de link “toon online startlijst” te klikken::
http://uvp.survivalbond.nl/uvponlineU/index.php/startlijst/toon_startlijst/447
In dit voorbeeld gaat het om wedstrijd 447. Dit is het wedstrijdnummer zoals die bekend is op de
uvponline server. Dit wedstrijdnummer krijgt u tegelijk met de gegevens van het uvponline account.

Figuur 6.3 Online startlijst na uitvoering van de publiceer startlijst service
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