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Introduksjon
Arrangement er en entitet i inrX som en vanligvis forbigår i stillhet, og som en ikke har noe forhold til.
Dette dokumentet beskriver hva denne entiteten er og hvordan en kan utnytte de mulighetene som
denne gir.
Om du ikke allerede har gjort det, så bør du lese gjennom « Komme-i-gang-med-inrX.pdf» og
«Arrangere-stevne-med-inrX.pdf» før du fortsetter.
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Hva er Arrangement i inrX
Kort fortalt er Arrangement en entitet som knytter Stevner og Startlag sammen. Du kan ha flere
stevner under samme arrangement, hvor deltakere fra disse stevnene kan delta i samme startlag.

Den vanligste årsaken til å ha flere stevner i et og samme Arrangement, er om en skal arrangere flere
stevner av samme type, med samme Hovedgruppering, samtidig eller samme dag. Da kan deltakere
plasseres i startlag uavhengig av stevnetilhørighet, og en får utnyttet plassen i startlagene bedre og
en slipper å avslutte ett stevne før en starter det neste.
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Konfigurasjon av Stevner og påmelding
Det første stevnet konfigureres som forklart i «Arrangere-stevne-med-inrX.pdf». De andre likeså,
med unntak av oppsett av «Arrangement». I stedet for å benytte «Auto», og at inrX oppretter et
Arrangement automatisk, velger en arrangementet som ble opprettet for det første stevnet.

Når en aktiverer et stevne, vil en se at de samme startlagene er tilgjengelige for alle stevnene i
samme arrangementet.
Når en gjør en påmelding, vil deltakeren bli meldt på i aktivt stevne. I kolonnen «Stevne» er
stevnenummeret deltakerne er påmeldt:

Du kan flytte en deltaker fra ett stevne til et annet ved å høyreklikke på påmeldingen du vil endre og
velg «Endre Stevne».
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Resultater
Registrering og visning av resultater foregår som normalt.
Du trenger ikke endre aktivt stevne for å registrere resultater fra de forskjellige stevnene. Alle
påmeldingene fra alle stevnene er tilgjengelige, uansett hvilket stevne som er aktivt.
For visning av resultater for hele Arrangementet fra «Velg visning», velg opsjonen «Samlet for
arrangementet».
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inrX::Live
inrX::Live støtter flere stevner i samme arrangement. Når du laster opp påmeldinger for ett stevne i
arrangementet, blir alle påmeldingene for hele arrangementet automatisk lastet opp.
Android applikasjonen ser ikke forskjell på om et arrangement har ett eller flere stevner, eller hvilke
stevner de forskjellige påmeldingene tilhører.
Når en starter synkronisering mellom inrX og inrX::Live, utveksles påmeldinger og resultater for alle
stevnene i arrangementet, uavhengig hvilket stevne en starter synkroniseringen fra.
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Feilsøking
For å unngå problemer generelt, bruk til enhver tid siste versjon av inrX.
Jeg får ikke opp valget å flytte en deltaker til et annet stevne fra påmeldingen.
Et arrangement må ha to eller flere stevner før denne opsjonen blir tilgjengelig.
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