EW-SHOW – INFORMATIE UPDATE 2015.3

WIJZIGINGEN
Bij deze versie is de almanak en het keurmeestersbestand bijgevoegd. Bij de mail van de
update is een excelbestand bijgesloten die het omzettingsresultaat van de almanak laat zien.
Hier kunt u ze in uw bestanden inlezen:

ALMANAK (OFWEL EP BASISBESTAND)
Het omzetten van de almanak heeft veel tijd gekost en ik ben niet helemaal tevreden over
het resultaat. De omschrijving van een prijs in de almanak is niet bruikbaar voor het
ereprijzensysteem in EW-Show. Voor de keurmeester moet de omschrijving helder zijn,
bijvoorbeeld “Fr. Vlaamse reus” of “Fr. op 2 na Hollander ram zwart” Dan weet de
keurmeester wat hij moet doen.
Probleem bij omzetting van de almanak is dat er toch vaak maar één Ep-nummer is voor
meerdere rassen. Dat resulteert bij de omzetting in een omschrijving Fr. ras .. ipv. Fr.
Havanna. Bij de kippen zit vaak groot en kriel op één EP-nummer.
Bij het toewijzen van een prijs aan een keurmeester MOET u ras .. en kleur .. vervangen door
de naam en/of kleur van het betreffende ras. Dat is extra werk waarbij u uw aandacht moet
houden.
Bij de hoenders staat er vaak gr/kr .. achter. Dat houdt in dat u bij het toewijzen aan de
keurmeester één van de twee moet weghalen. Hetzelfde bij de Lotharinger. Anders weet de
keurmeester niet wat hij moet doen.
Mogelijk zal volgend jaar de almanak meer worden uitgesplitst.
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Tip:
Werkt u met diergroepen dan kunt u 400A aanmaken voor konijnen, 400B voor cavia’s etc. en de juiste
diergroep erin zetten.

U doet dat bij invoeren in het basisbestand (niet bij bladeren), u vult 400 in en gaat daarna
met pijltje omhoog terug. Als u in het veld 400 staat, kunt op F10 drukken en een zgn. Anummer (A,B,C,D etc.) invoeren.
Dit geldt ook voor alle kampioensprijzen etc. van KLN

HET EREPRIJZENSYSTEEM IN EW-SHOW
Er is geen groot verschil met betrekking tot diergroepen in het onderdeel ereprijzen en de
rest van het programma. Dat is in het verleden bewust gedaan om het voor shows zo flexibel
mogelijk te maken. U hoeft bij ereprijzen niet met diergroepen te werken. U mag ze leeg
laten.
U mag ook een andere diergroepindeling voor de ereprijzen gebruiken zoals
Haar/Veer/Sierduif.
De meeste mensen gebruiken volgens mij dezelfde indeling als bij de catalogus, maar
verplicht is dat niet.

INLEZEN ALMANAK (BIJ IMPORT ONDER SYSTEEMBEHEER)
U ziet hieronder het scherm van het inlezen van de almanak. De oude nummers 400 – 8999
worden eerst verwijderd uit het bestand. Uw eigen EP 1-399 en 9000 – 9999 blijven gewoon
staan.
Bij kippen is het mogelijk om een EP voor groot en kriel de EPdiergroep op 5 te zetten
(krielen). Bij de EPnummers voor zowel groot als kriel is namelijk geen EPdiergroep door mij
ingevuld. Bij krielen is de kans groter dat het ras op de show zit, vandaar deze optie. Als de
EP wordt gebruikt voor een grote hoen moet bij het toewijzen aan de keurmeester er op
letten dat u er een 4 van maakt. Links of rechtsom, bij het toewijzen van een EP aan een
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keurmeester moet u vooral bij hoenders en KLN prijzen opletten dat u de juiste EPdiergroep
invult.

Let op dat, als u niet eerst een backup hebt gemaakt, u het verwijderen van de
diergroepcode bij uw eigen prijzen niet kunt herstellen.
De almanak kunt u direct opnieuw inlezen als u iets fout hebt gedaan.

TIP UITZOEKEN EP’S PER KEURMEESTER
De beste manier is om in Word of Excel een modellijst te maken die u afdrukt en voor elke
keurmeester afzonderlijk met de hand invult.
Bovenaan begint u met de bondsprijzen zoals KLN/R en K prijzen. U vult dan in 3* en zo. Dan
volgen uw eigen keurmeestersprijzen. Voor elk een aparte regel met EPnummer maken in
het model.
Dan de rasprijzen etc.
Dan de speciaalclubprijzen.
Bij het uitzoeken hoeft u bij de bondsprijzen alleen het aantal te noteren, bij de rasprijzen
(svp meerdere regels in het model opnemen) alleen de rasnamen. Bij speciaalcubprijzen
soms het ras of groot/kriel of de kleur.
Bij het uitzoeken ook een vinkje of iets dergelijks in uw vraagprogramma of de almanak bij
de verwerkte prijs zetten.
Aan het eind checkt u uw eigen vraagprogramma en de almanak of alles is verwerkt.
Gebruik deze lijst om in te voeren. U hoeft dat invoeren niet zelf te doen! Vergeet niet de
hoofdereprijzen bij een fictieve keurmeester HEP konijnen etc. in te voeren.
Het uitzoeken en gelijk invoeren werkt niet omdat u dan teveel dingen tegelijk moet doen en
er veel langer over doet.
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INLEZEN KEURMEESTER
Dit kan vanzelfsprekend alleen na een jaarafsluiting of wanneer de keurmeesters nog niet
zijn ingedeeld (kooinummers gekoppeld aan de keurmeesters).
Bij import keurmeesters worden alle oude gegevens verwijderd en vervangen door de
complete Nederlandse keurmeesterslijst en fictieve keurmeesters zoals HEP konijnen etc.
Voor het importen kunt u het beste een overzicht van keurmeesters maken. Heeft u er
enkele buitenlandse keurmeesters er tussen staan, dan kunt u die aan de hand van die lijst
weer tussenvoegen.
Keurmeesters van oorspronkelijke duiven en oorspronkelijke watervogels kunnen er dubbel
in staan. Deze staan onder een 2000 nummer met alleen de bevoegdheid voor deze twee
groepen. Bij de andere regel staan deze bevoegdheden juist niet. U moet bij het indelen van
keurmeesters deze 2000 code gebruiken zodat de bevoegdheid voor oorspronkelijke duiven
en oorspronkelijke watervogels correct in de catalogus wordt vermeld.

TE DOEN




Update EW-Show
Na volledige jaarafsluiting of leegmaken jongdierendag nieuwe codebestanden rassen,
kleuren en groepen inlezen.
Keurmeestersbestand en eventueel de almanak inlezen bij Systeembeheer en
instellingen / import

14 Oktober 2015
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