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Eénmalig programma opstarten als systeem administrateur?
Bij opstarten van het NBB-Rekenprogramma verschijnt een klein berichtje:
“Start eenmalig programma als systeem administrateur”.
Hoe moet ik die opdracht uitvoeren?
Frans Lejeune:
Dit probleem komt vaker voor. Ik heb daar een standaardantwoordje voor:
Dit heeft vrijwel altijd te maken met oude datamappen die in de weg zitten.
Ik heb van de programmeurs een instructie gekregen hoe u dit zou kunnen
verhelpen (zie hieronder). Lukt het niet, neem dan nog even contact op.
Waarschuwing: zorg eerst dat er een goede backup is gemaakt (of al
aanwezig is) waarop teruggevallen kan worden als er iets mis gaat!
Probleem met opstarten als administrator vanwege de rapportenfunctie:
1. Maak een backup
2. Maak verborgen mappen zichtbaar; dat gaat via Configuratiescherm -> mapopties. Ga naar het tabblad Weergave en haal het vinkje weg bij
“Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen”. Vervolgens verder
naar beneden scrollen en het vinkje aanzetten bij “Verborgen bestanden
en stations weergeven”.
3. Ga dan naar de local AppData-map (onder Vista en Windows 7:
C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\; onder Windows XP:
C:\Documents and Settings\ <gebruikersnaam>\LocalSettings\AppData).
Dit is een beschermde map en die is standaard niet zichtbaar.
4. Verwijder de NBB-rekenprogramma-map uit deze map. (Je hebt toch
wel een backup gemaakt?!)
5. Controleer of de map C:\Program Files\NBB-rekenprogramma\Data zittingen competitiebestanden bevat; zo ja verwijder die (maar laat scores.dat
en schema.dat staan).
6. Ga naar de map Virtual Store binnen de local AppData-map en verwijder
daar indien aanwezig de map NBB-rekenprogramma.
7. Start nu het NBB-rekenprogramma opnieuw op en ga naar Systeem>Bestandsbeheer->gegevensmappen verplaatsen
8. Ga akkoord met verplaatsen naar de standaard locatie in de zogenaamde
local AppData
9. Na het verplaatsen is het probleem opgelost. Soms moet de back-up
opnieuw ingelezen worden.
Uitslagen niet te presenteren
Tijdens de laatste zitting heb ik waarschijnlijk iets verkeerd ingetoetst en na
afloop kon ik geen uitslagen presenteren. Ik kon ingevoerde gegevens in een
soort Excel bestand lezen, maar ik kon dat niet in de NBB-R activeren. Ik kon
het venstertje met ‘start verwerking’ en ‘stop’ niet vinden. Later thuis, heb ik
het logbestand van de harde schijf met hand naar het NBB-Rekenprogramma
overgebracht.
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Frans Lejeune:
Het hangt er vanaf wat je precies verkeerd gedaan hebt.
Als de scores nog wel aanwezig waren in het bws-bestand had je dat opnieuw
kunnen inlezen.
Je moet dan naar de score-invoer via Bridgemate Pro gaan in het zittingmenu
en dan eerst via Opties de scores op onverwerkt zetten en daarna via het
tabblad Scores verwerken de scores opnieuw inlezen.
Dat werkt uiteraard alleen op de computer waar tijdens de clubavond mee
gewerkt is, want alleen daar is het scorebestand aanwezig.
Splitscore invoeren
Het komt zelden voor maar ik ben toch benieuwd of je me kunt vertellen
hoe ik een splitscore kan invoeren in het rekenprogramma.
Bij de Help staat niets!
Mijn poging:
Ik ga in de scorekaart op een score staan; met de rechtermuisknop krijg
ik een menuutje te zien waarop ook splitscore staat. Als ik daarop klik
zie ik een v. Ik zie dan ook twee rode scores verschijnen.
Nu schijn je dus de score van NZ en OW onafhankelijk van elkaar te
kunnen invullen ...en dat is ook mijn bedoeling, maar als ik NZ een
4♥+1 geef, komt er +450 (of +650 )te staan.
Bij OW wil ik vervolgens 4♥+2 invoeren: -480 (of -680), maar hoe dat
moet geeft het programma niet aan en je kunt bij OW ook niets
invullen althans ik krijg het niet voor elkaar.
Ron Jedema:
Je bent een eind op weg.
Om de -480 te krijgen, moet je eerst de score "normaal" invoeren als 4♥+2.
NZ krijgen +480 en OW krijgen -480.
Nu maak je er een splitscore van, inderdaad via het menu dat jij noemt, en
dan wordt dat aangevinkt.
En nu kan je voor NZ de score wijzigen in 4♥+1. Alleen NZ krijgen dan +450
en OW houden hun -480.
Als je een kunstmatige arbitrale score wilt invullen, dan kan dat natuurlijk wel
voor elk paar apart, maar de score die men krijgt wegens de prestatie van de
tegenstander, moet eerst bij die tegenstander worden ingevuld.
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Hoe kan ik een strafkorting invoeren?
Hoe kan ik een paar een korting geven van 10% in het rekenprogramma
(vanwege nakaarten waardoor de ene hand 12 en de andere hand 14
kaarten kreeg.
Ron Jedema:
In het NBB rekenprogramma ga je naar het zitting menu en dan kies je voor
Correcties en daarna Correctie uitslag.
De (voorlopige) uitslag wordt berekend en bij het betreffende paar kun je
zowel een correctie in MP als ‘n percentage invoeren (als je allebei doet,
wordt het dubbel bestraft). Wel een - ervoor zetten, anders krijgen ze
bonus....
Een strafkorting gaat altijd op de eindstand, want als je op een spel 0 MP
haalt, is het moeilijk om daar een kwart top vanaf te halen.
Als kaarten 14-12 worden teruggestoken is daar een "standaard" tarief voor
(art 90 SPR en art 23 WR) van 25% van een top.
Dat komt overeen met ongeveer 1 % in de totaal uitslag (bij 24 spel). 10% is
wel wat erg mild en heeft nauwelijks gevolgen (een kwart procent in de totaal
uitslag, dus in plaats van "53 en nog wat" halen ze nu "53 en nog wat").
Maar dat is aan de arbiter om dat te beslissen. Kies je voor uniformiteit, dan
is 10% veel te laag.
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