
Beknopte Handleiding

- Zet de .exe file op het bureaublad. Installeren is niet nodig

- Sluit een 2e monitor aan op je laptop of desktop computer. Zorg dat de beeldscherm

instelling op “UITGEBREID” staat

- Start het programma

- Ringmaster werkt automatisch met 2 schermen als de videokaart goed is ingesteld.

(uitgebreid beeldscherm)

- Ringmaster gebruikt slechts 2 kolommen van een CSV bestand. Als je een excel bestand

hebt, eerst opslaan als .csv!

- in Concours 3.5 kun je bij Startlijsten de Ringmaster file direct exporteren en gebruiken

in RingmasterAssist.

- .csv Kolom 1 = startnummer

- .csv Kolom 2 = naam van de ruiter

- Open het .csv bestand

- De lijst wordt zichtbaar in het scherm.

- Rechts onderin zie je het preview scherm en zie je wat er op het 2e scherm te zien is.

- Boven in beeld zie je “Display Screen” Klik hierop en op het 2e beeldscherm komt de

lijst voor de ruiters.

- Met de pijltjes toetsen rechts en links spring je een naam vooruit of een naam terug.
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- Na de ronde van de ruiter in de ring kun je kiezen voor “CLEAR”. De naam en het

startnummer komen in het rechter scherm te staan.

- De lijst gaat dan automatisch 1 naam verder.

- Als alle ruiters het basisparcours hebben gereden dan heb je op je rechter scherm een

lijst met foutloze combinaties. Sla deze lijst op en je hebt je barrage lijst.

- Laadt deze in in het linker scherm en you are ready to go!

- Wanneer je het programma vanaf een andere computer wilt bedienen werkt het prima

om met Teamviewer de computers te koppelen.

Startlijst maken in Concours 3.5

RingmasterAssist werkt met .csv bestanden waarbij de eerste en de 2e kolom van de startlijst

worden gebruikt. Het volgnummer en de naam van de ruiter.

Je kunt deze lijsten gemakkelijk maken door alle niet gebruikte kolommen te verwijderen en

alleen kolom 1 en 2 te behouden.

Sla vervolgens de lijst op een spreadsheet programma als .csv bestand. Zorg ervoor dat de

kolommen gescheiden zijn met ;

Concours 3.5 heeft voor Ringmaster

gebruikers een export optie ingebouwd.

Kies bij de Startlijst:

“Exporteren naar Ringmaster”

Open het opgeslagen bestand in

RingmasterAssist en de lijst wordt

automatisch weergegeven.
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Sponsor graphics

In RingmasterAssist is het mogelijk om tijdens pauzes advertenties van sponsors op het scherm

te tonen. Maak op het bureaublad een map aan met als naam sponsor

Zorg ervoor dat de naam met kleine letters is geschreven anders wordt de map niet door het

programma herkend. In de map plaats je advertentie afbeeldingen die in een loop op het

scherm komen. Elke afbeelding staat 5 seconden. De afbeeldingen kunnen als .jpg en .png in

de map worden geplaatst. Het programma maakt de afbeeldingen automatisch beeldvullend.

Het is echter aan te bevelen de afbeeldingen op 1920 x 1080 op te slaan en in de map te

plaatsen. Zorg ervoor dat de afbeeldingen niet te groot zijn in data zodat het niet te veel

capaciteit van je laptop of computer vraagt.

Mededeling

Het is mogelijk om een tekst weer te geven in RingmasterAssist. Hiermee kun je makkelijk

urgente boodschappen of wijzigingen in beeld brengen. In de menubalk boven in beeld vind je

een keuzeknop Set Message In het scherm dat in beeld komt kun je je tekst invoeren. Met de

keuzeknop Message zet je de tekst in beeld.

Enkel  / dubbel beeldscherm

wanneer je RingmasterAssist opstart en er hangt geen extra beeldscherm aan je laptop of

computer dan zal wanneer je op Display Screen drukt je menu niet meer zichtbaar zijn.

Om het display scherm weer weg te halen zodat je menu weer zichtbaar wordt, klik je met de

rechtermuistoets op het scherm. Je menu is nu weer zichtbaar.

Sluit altijd eerst het 2e beeldscherm aan, zorg dat je beeldscherminstelling op Uitgebreid

staat en start dan pas het programma. Zo weet RingmasterAssist dat het 2e scherm aanwezig

is en hij het gekozen scherm zichtbaar maken op het 2e beeldscherm.

Sneltoetsen

Om het RingmasterAssist makkelijk te gebruiken hebben we een aantal sneltoetsen

ingebouwd. Op de afbeelding hieronder vind je de sneltoetsen.
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Stream Deck

Het programma is ook te bedienen via Stream Deck. Met Stream Deck heb je op een

overzichtelijke manier de sneltoetsen binnen handbereik. In de ZIP die je hebt gedownload

vind je het bestand om Stream Deck aan te sturen. Dit apparaat wordt niet door ons

geleverd. Het is o.a. verkrijgbaar via Bol.com, Coolblue en andere online shops.

RingmasterAssist is een gratis programma van CSN media. Er kunnen aan het gebruik van deze software geen rechten worden

ontleend. Het is niet toegestaan deze software zonder toestemming van CSN media te distribueren via websites of datadragers.

Dit programma is op dit moment een BETA versie!
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