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EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2018.1.4  

D.D. 20 OKTOBER 2018 

 

U moet deze update installeren wanneer u gestart bent met EW-Show Windowsversie. 

WIJZIGINGEN 

Kistlabels 3 naast elkaar is toegevoerd. Dit overzicht heeft wel een beperking. Rassen en 

kleuren zijn tegenwoordig maximaal 40 tekens lang en op het etiket is maar ruimte voor 29 

tekens. 

Dit wordt als volgt opgelost. Als er geen variëteit is ingevuld: 

 Als er geen variëteit is ingevuld en de naam van de kleur is te lang dan wordt deze op 

twee regels afgedrukt. 

 Als er geen variëteit is ingevuld en de kleur is niet te lang dan wordt de naam van het ras, 

wanneer deze te lang is, op twee regels afgedrukt. 

 

Het overzicht aantal inschrijvingen per ras heeft nu twee opties: 

 afzonderlijke vermelding van de variëteiten 

 één totaal per ras (zonder variëteiten) 

 

Het tikje onrustig beeld bij wijzigen van gegevens wordt vermeden door de cursor op het 

veld na het codenummer te zetten. Bij het invoeren van inschrijvingen wordt nu alleen de 

tekst van het betreffende invoerveld in het rechterdeel bijgewerkt. 

 

Wanneer bij het invoeren van inschrijvingen het scherm vol was, werd er 1 regel te hoog 

opgeschoven. Hierdoor werd de streep onder de kopjes overschreven en dat bleef ook staan 

na F8 Wisselen van inzender. Dat is hersteld. 

 

De term “fokkerskaart” is gewijzigd in “fokkersnummer”. 

 

Bij ereprijzen voorbereiding werden bij bladeren geen keurmeestersnamen getoond 

wanneer eerst het berekenen van de bondsprijzen werd bezocht. Iets dergelijks gebeurde 

ook bij keurmeesters als u na het aanmaken van kwitanties terugging naar bladeren. Dit is 

verholpen. 

 

Bij inzenders werd “Lid van .. “, wat met 1 positie is vergroot, niet goed geconverteerd. Ook 

zijn bij keurmeesters bij de voorbereiding in Excel de bevoegdheden voor hoenders en 

dwerghoenders verwisseld. 
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Hier kunt u dat herstellen: 

 

 
 


