Livetiming i SSF Timing
SSF Timing kan skicka liveresultat till en central webbserver för liveresultat. Arrangören behöver inte hantera någon
webbserver. Det enda kravet är en internetförbindelse. Efter att man lottat så alla deltagare har startnummer kan
man starta kommunikationen mellan SSF Timing och webbservern. Det görs via menyalternativet SSF LiveResultat.
Uppkoppling kan lösas med att en mobiltelefon delar anslutning till den bärbara datorn, detta kräver inga stora
datamängder eller höga hastigheter på internet.
Tre viktiga saker att tänka med livetiming.
1. Skapa tävlingen i SSF LiveResultat när lottningen är klar. Vid efteranmälan, klicka på ” Uppdatera
tävling/Ladda startlista” igen.
2. Innan Åk2 ska starta MÅSTE man ladda upp startlista för Åk2.
3. Blev något fel finns funktioner för att ”Rensa tävling”, går även att lägga upp sin testtävling innan och sen
enkelt bara klicka på ”Ta bort tävling” om man inte vill ha kvar den på hemsidan.
Så här gör vi för att sända live:
1. Gå in på knappen ”Under Tävling”

2. Välj sedan ”SSF LiveResultat”
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3. Klicka sedan på ”Uppdatera tävling/Ladda startlista” för att skapa tävlingen på http://live.skidor.com
Så fort vi har klickat där finns tävlingen upplagd, går enkelt att surfa in och kika och se att den ligger där.
OM fler efteranmälningar/strykningar kommer in efter skapandet, klicka då igen på ”Uppdatera
tävling/Ladda startlista” för att uppdatera tävlingen med de nya deltagarna.
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4. Denna ruta får nu ligga igång hela tiden. Innan vi startar åk 1 så klickar vi på den röda knappen ”Starta
sänding av tider” (Anteckna gärna vilket ID av tider ni står på, behöver ni skicka om tider kan ni stoppa
sändningen och backa ID numret och sen starta sändning på nytt för att skicka om tider.)

5. Nu är knappen grön, då sänder vi tider live till sidan http://live.skidor.com

6. Nu sköter sig programmet helt själv och laddar upp tider i bakgrunden när du sköter tidtagningen för åk1.
Fönstret måste alltid ligga igång i bakgrunden.
7. Åk 1 är avslutat, vi klickar på den gröna knappen ”Stoppa sändning av tider”
8. Innan åk 2 måste man ladda upp startlista för åk 2. OBS! Måste göras!

9. Sedan klickar vi igen på den röda knappen ”Starta sändning av tider”
Fönstret har vi kvar i bakgrunden som vanligt.

10. När åk2 är avslutat klickar vi ”Stoppa sändning av tider” . Då var det klart!
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