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BaraTrav – Systemöversikt 
Version 2.0 

 

 

• BaraTrav systemöversikt ger en total översikt över systemet som visas i enlighet med ovanstående 

ganska extrema exempel 

o Systemets namn och pris 

o Vilka hästar är med på systemet 

o Vilka värden är kopplade till respektive häst på systemet 
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o Värdena har rubrikerna 

▪ S% - spelarkårens insatsprocent 

▪ Häst – Hästens startnummer och namn 

▪ Utg – utgångar 

• Ux x står för fliknumret i vilken hästen är utgångsmarkerad 

▪ ABC – Abc-värde 

• Fliknumret står som underrubrik under ABC 

• Under fliknumret står det ABC-värde som gäller för hästen i den fliken 

▪ Png – Poäng-värde 

• Fliknumret står som underrubrik under Png 

• Under fliknumret står det poäng-värde som gäller för hästen i den fliken 

▪ Fak - faktor 

▪ Spk – spelarkåren 

• Fliknumret står som underrubrik under Spk 

• Under fliknumret står det ett P om hästens spelprocent ingår i ett 

procentintervallvillkor 

• Under fliknumret står hästens RankNr enligt spelprocenten om hästen ingår 

i ett rankvillkor 

▪ SV – statistik-villkor 

• x – x står för det fliknummer som innehåller ett villkor som omfattar aktuell 

häst 

▪ I% - internprocent, dvs den egna insatsprocenten för hästen 

o Översikt över vilka reduceringsvillkor och faktorer som har använts 

o För huvudvillkor med subvillkor(flikar), visas villkor grupperade per flik. För varje flik visas 

också om den är tillräcklig eller nödvändig samt om huvudvillkoret har en egen 

felacceptans. 
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BaraTrav systemöversikt kan laddas upp till BaraTrav server för att kunna kommas åt via internet 

o Med snabbkommandot CTRL+O kan du ladda upp översikten till internet. 

▪ Informationsdialog anger att bilden laddas upp till server 

▪ Informationsdialog bekräftar att bilden laddats upp och att länken till översikten 

finns redo att klistras in i webbläsare eller mail 

o Meny -> System -> Översikt 

▪ Kopiera länk 

• Översikten laddas upp till BaraTrav-server i form av en bild som sedan kan 

kommas åt via den länk som kopieras till klippbordet 

▪ Maila länk 

• Översikten laddas upp till BaraTrav-server i form av en bild som sedan kan 

kommas åt via den länk som kopieras till klippbordet 

• Mailklient öppnas med länk till översikten som innehåll 

 

 


