BaraTrav – Extra bra *
BaraTrav är konstruerat med högsta fokus på funktionalitet och användarvänlighet. I det här
dokumentet vill vi visa några exempel på detta.
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För en bättre spelupplevelse
BaraTrav är
•
•
•
•
•
•

skapat med omsorg om din spelupplevelse
under kontinuerlig utveckling i symbios med våra kunders önskemål
mer än ett reduceringsverktyg
o vi ger dig den info och statistik du behöver, där du behöver den
marknadens vassaste spelverktyg
anpassningsbart efter dina preferenser
din genväg till miljonerna

Superfunktionalitet
•

BaraTrav ger dig mycket användarvänliga och kraftfulla reduceringsmöjligheter
o Utgångar
o ABC – med möjlighet till separata ABC-värden per flik
o Poäng – med möjlighet till separata värden per flik och reducering med
▪ Poängsumma
▪ Poängintervall
▪ Poängprodukt
o Spelarkåren – dynamiska villkor mot spelarkårens ranking och spelprocent
▪ Rank-intervall
▪ Rank-summa (PREMIUM)
▪ Rank-rot (PREMIUM)
▪ Procent-intervall
o Dubbel-spel – spela dubbel enkelt och effektivt
▪ Trender (PREMIUM)
• Oddstrend för rader och speltrend för häst
▪ Spel med Nettovinst-mål (PREMIUM)
▪ Egna odds (PREMIUM)
o Flex – högeffektivt skapande av villkor gällande kuskar, tränare, hästar
o Utdelning – med villkor mot högsta och lägsta vinstgrupp
o Avancerat– här styr du avancerade reduceringsvillkor
▪ Urvalsbudget
▪ Bruttovinst

o

o

▪ Felreducering
▪ Spelkvot
Felacceptans tillsammans med nödvändiga/tillräckliga villkor ger dig både
avancerad och användarvänlig styrning av vilka kombinationer av villkor som måste
uppfyllas av varje spelad rad
Suverän simulering av vinnare för uppföljning gällande utdelning, poäng och resultat

Avancerad reducering – ett mer effektivt sätt att välja rader
Den avancerade reduceringen är ett av de verkliga guldkornen i BaraTrav
o

o

o

Urvalsbudget
▪ BaraTrav kan välja ut rader upp till ett angivet belopp baserat på de poäng
du använder för hästarna
▪ Perfekt för ATG Tillsammans då du enkelt prickar det belopp du har
tillgängligt för spel
Bruttovinst
▪ BaraTrav spelar dina rader flera gånger så att de teoretiskt når en angiven
total bruttovinst
▪ Suverän funktion för spel på V4
▪ BaraTrav har en riktigt vass komprimering som gör att du kan sikta mot
högre vinster
Felreducering – BaraTrav väljer ut rader så att du får högst ett- eller två fel
▪ Felreducering ger en stark reducering med bred täckning inom utvalda rader
▪ Det går även att spela med felreducering som grund och sedan lägga till
extrarader ”ovanpå” grundplattan som felreduceringen skapar

Systeminformation
•

Du har alltid systeminformationen tillgänglig överst i BaraTrav. Där kan du kan se alla viktiga
detaljer och snabbt ändra dem vid behov.

Kontext-menyer *
•
•
•

•

•

Många kontroller i BaraTrav har en kontextmeny som visas när man högerklickar på
kontrollen
Med kontext-meny ges enkel och effektiv tillgång till funktionalitet för just den kontroll som
den är kopplad till
Som exempel tar vi kontext-meny för avdelningsrutor.

Här hittar du åtgärder för just denna avdelning
o Klicka på ”V4-3” för att öppna ATG.se med denna avdelning
o Markera alla hästar i avdelningen med ett klick
o Ta bort alla hästar i avdelningen med ett klick
o Ändra ranking för hästarna i denna avdelning
Här listar vi ett antal kontroller som har kontext-menyer
o Kalender-knappen
▪ Spel-knappar i kalendern
o ”Öppna-system”-knappen
o Uppdatera-knappen
o Spara-knappen
o Varje flik och eventuella underflikar
o Avdelningsrutor
o Startnummer-rutan för varje häst
o PC-länk och Mobil-länk vid autopublicering

Musöver för ekipageinfo
•

Via hästarnas startnummerrutor
kan du snabbt komma åt viktig info gällande ekipaget
o Statistik
▪ Häst
▪ Kusk
▪ Tränare
o Distans, startspår, detaljerad spelprocent
o Sko-info med statistik
o Vagn-info med statistik
o Fem senaste starterna för hästen
▪ Namn för ettan, tvåan och trean i loppet
• Distans och tid för ettan i loppet
▪ Vinstmarginalen
o Med inställning (ID=26) kan du styra metod för hur denna popup visas
▪ Musöver eller klicka

Detaljerad ekipageinfo i navigerbart fönster
Lätt tillgängligt finns också ytterligare utökad information i detta separata fönster i vilket du kan
bläddra mellan lopp och hästar och även lägga till, ta bort och ranka hästarna
•

•
•
•

•

Här kan du studera detaljerad info om häst, kusk och tränare
o Rekord
o Statistik
▪ Distans
▪ Sko-info
▪ Vagn-info
▪ Monte
o Hästens höjdpunkter senaste 2 åren
Du kan navigera mellan hästar och avdelningar med mus, mus-scroll och piltangenter
Du kan klicka på länkar för att studera vidare på webben
Lägga till, ta bort och rangordna hästar

När du studerar resultatraderna kan du i de flesta fall få ytterligare info med musöver
o Detta är bra om du inte känner till hästen ifråga och vill få mer info

o

Musöver på flikar för snabb-vy *
•

•

för du musen över någon av flikarna som har denna funktion så får du information visad i en
popup
o Bilden nedan visar musöver för flik speltrend samtidigt som vi befinner oss i flik start
Musöver kan göras på flikarna
o Start (om aktiva villkor finns)
o Utdelning (om spelade rader finns)
o Speltrend (PREMIUM)
o Sortering
o Resultat

BILD: Musöver på flik Speltrend när vi befinner oss i flik Start

Musöver för avdelningsinfo
•

•

för du musen över avdelningsrutan visas efter en
liten fördröjning startlistan för avdelningen samt
loppets proposition.
klickar du på avdelningsinfo öppnas ATG.se i din
webbläsare och positionerar sig på det aktuella
loppet

Musöver för senaste system
•

Dina senast sparade system kommer du enkelt åt
genom att föra musen över knappen för att öppna
system.
o Du kan välja hur många system som skall
visas genom att ändra i inställningar (ID =
12).

LiveBar
LiveBar höjer din upplevelse när du följer loppen via din dator
•
•

Klicka på Live-knappen för att öppna LiveBar (se även separat dokument)
Med LiveBar får du perfekt stöd när du tittar på loppen via din dator.
o Du ser vilka hästar du har på systemet samt hur många rader du har kvar på dem
o Du ser samtliga loppets ekipage och kan få mer info via musöver, både på
startnummer och startlista

Inlämning med två musklick
o

Med ATG:s nya dra- och släppinlämning behöver du bara två musklick för att lämna in
ditt system till ATG

Jobba snabbare med smarta knappar
•
•
•

•

•

Använd ”smarta knappar” för att arbeta effektivare
I huvudmenyn (samt i inställningar) kan du enkelt styra vilka
massändringsknappar som skall visas.
Systemram – Ekipagerutor knappar för att lägga till / ta bort
o När muspekaren förs över övre vänstra delen av ekipagerutan
så visas knappar för att lägga till respektive ta bort häst
Systemram – Ranklisten, knappar för systemram
o Med ”pilknappen” blir systemramen lika med alla hästar under
och till vänster om knappen
o Med ”plusknappen” lägger du till hästar under och till vänster
om pilknappen, och eventuella hästar till höger om knappen som tillhör systemet
kvarstår som valda
Massändringsknappar -horisontell och vertikal
o Finnd för flikarna
• Utgångar
• ABC
• Poäng
• Avancerat
• Faktor
o Horisontell (inom avdelning)

▪

o

När muspekaren placeras i området vid skoinfo så visas en knapp med pil vänster
eller pil höger
▪ Klicka på pil vänster
• För alla hästar till vänster blir värdet samma som för vald häst
▪ Klicka på pil höger
• För alla hästar till höger blir värdet samma som för vald häst
Vertikal (för samma ranknummer)
▪ För musknappen i högra delen av fältet för ett ranknummer så visas en
knapp med dubbelpilar nedåt
▪ Hästar rakt under knappen får samma värde som hästen i avdelning 1
▪ Det går även att direkt ange ett nytt värde som skall gälla för alla hästar
rakt under knappen
• Poäng, Faktor – håll ner siffertangent och klicka
• ABC – håll ner bokstavstangent och klicka

Bevakningar – missa aldrig en häst du vill följa upp
o

Bevakningar
▪ Med bevakningar kan du skapa bevakningar för en häst samt lägga till egna
kommentarer
▪ När en bevakad häst finns med i startlistan för aktuellt spel så visas det i
startfliken
▪ Du kan skapa bevakningar direkt för en häst i ett system
▪ Du kan även skapa bevakningar genom att söka på hästens namn.

Rättning – dela med andra
•
•
•
•
•

Rättning av systemet är en gren där BaraTrav briljerar
Rättningen är enkel och kraftfull med finesser du inte hittar i andra program
Dela den avancerade rättningen i programmet med andra medan du har din PC igång
o AutoPublicering
Dela en enklare rättning med andra när du inte kan eller vill ha din PC igång
o LiveRättning
Läs mer om rättning i manualen till fliken resultat

