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Översikt
•
•

•
•

•
•

I fliken ”Resultat” rättar du ditt system snabbt, enkelt och tydligt
Du kan rätta systemet med
• Verkliga vinnare och/eller
• Simulerade vinnare
BT+ hämtar alltid resultat med automatik med kontroll varje minut
• Manuell hämtning kan också göras med knappen
När resultat finns hämtat kan du rätta systemet på två sätt
• avdelning för avdelning
• med knappen ”Visa nästa” eller frågetecknet som visar vinnare
• allt på en gång med knappen ”Visa alla och rätta”

Du rensar resultat och vinnare genom att klicka på knappen ”Rensa ”
När resultat finns för samtliga avdelningar (verkligt eller simulerat) redovisas systemets bruttovinst
och nettovinst.
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•

•

Du kan enkelt simulera vinnande rader genom att klicka på de hästar som du vill simulera som
vinnare.
• Klicka med vänster musknapp för att simulera vinnare på/av
• Klicka med CTRL-tangenten nedtryckt för att simulera strykning på/av
För systemets bästa rader redovisas i ekipagerutorna information om hur många av dessa rader
som ekipaget ifråga ingår i.

Sida 2 av 13

Rättning med verkligt resultat
•

När resultat är hämtat kan du rätta systemet

•

•

•

”Smyga” fram resultatet genom att klicka på knappen ”Visa nästa eller
frågetecknet.
• Systemet rättas.
• Att ” Smyga” genom att klicka på frågetecknet bredvid avdelningsnumret:
• Du kan välja att visa resultat för avdelningar i vilken ordning du vill.
• Om du smyger fram en senare avdelning före en tidigare avdelning kan du
välja att avmarkera ”Värde-rutan”. Då visas inte värdet när du visar vinnaren
• För varje avdelning som visas, rättas systemet utefter de vinnare som är
visade
• ”Visa alla och rätta” gör att
• alla resultat visas och systemet rättas.
• simulerade vinnare och strykningar rensas
• ”Rensa” gör att
• alla resultat döljs,
• simulerade vinnare och strykningar rensas
Vid rättning där inte alla avdelningar är rättade
visas en ruta som beskriver de rader som har
högst antal rätt i nuläget. I rutan visas också hur
många rätt systemet som bäst kan få vid
fullständigt resultat.

När resultat visas för samtliga avdelningar visas en
sammanställning över systemets bästa rader och
vilken bruttovinst de ger. Det visas också
systemets totala bruttovinst, systemets pris och
systemets nettovinst.
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•

Du kan välja att få se ett diagram över den beräknade utdelningen för kvarvarande rader
med noll fel.
• Markera kryssrutan för diagram (inringad i bild)
• Standardinställning ID=142
• När ett resultat finns för minst ett lopp och det finns rader med noll fel så visas
diagrammet
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Simulerad rättning
•
•

•
•

•
•

•

Klicka på ”Vinnare init” för att simulera den förstarankade hästen i
varje avdelning som vinnare
Genom att klicka en gång på en häst rättas systemet med den hästen
som vinnare.
• Eventuella tidigare simulerade vinnare i loppet tas bort.
Klickar du en gång till på en häst rättas systemet utan denna häst som vinnare.
Håller du nere CTRL-tangenten och klickar på en häst, rättas systemet med denna häst som
struken
• Klicka på hästen igen utan CTRL för att göra hästen till startande
Med SHIFT-tangenten kan du markera fler än en simulerad vinnare
Vid rättning med simulerat resultat
med minst ett lopp orättat, visas en
ruta som beskriver de rader som har
högst antal rätt i nuläget. I rutan visas
också hur många rätt systemet som
bäst kan få vid fullständigt resultat
Vid simulerad rättning där alla lopp är
rättade, visas beräknade vinster per
vinstgrupp

Sida 5 av 13

Färger och information
•
•

När minst en avdelning är rättad, verkligt eller simulerat, visas data och färger för att
redovisa vinnande ekipage och systemets bästa rader.
Vinnande ekipage markeras med blå färg

•

Simulerad vinnare markeras med avvikande färg

•
•

Längst ned i ekipagerutan redovisas hur stor andel i procent av systemets bästa rader som
hade just den hästen markerad, och bredvid visas antalet rader.
Grön färg visar att systemet har alla rätt i de avdelningar som hittills rättats

•

När systemet inte har alla rätt visas systemets bästa rader med en ljusgrå bakgrund

•

Vit färg för systemets bästa rader visar att avdelningen inte är rättad ännu

•

Alternativvinnare - Vid rättning med vinnare i samtliga lopp markeras de hästar som vid
vinst hade medfört att systemet hade lika många rätt som med nuvarande vinnare. För
dessa hästar visas i kursiv stil längs ned till höger, det antal rader med samma antal rätt
som nu, den vinnaren skulle ha medfört för systemet.
• Alternativvinnare behöver aktiveras i inställningar
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•

Beräknat antal rader kvar för spelarkåren och
beräknat värde
• Oavsett om rättning sker med verkligt
resultat eller med simulerade vinnare så
redovisas beräknade värden för antal rader
kvar och radvärde för samtliga
vinstgrupper.
• Om Systemet använder Simulerad
speldata så används den simulerade
omsättningen för beräkningar fram till dess att första resultatet är hämtat till programmet
eller att systemet är låst. Vid simulerad omsättning används alltid den uppdaterade
spelprocenten.
• Om Systemet använder ”Fryst speldata” används den frysta datan för beräkningar i
resultatfliken fram till dess att första resultatet är hämtat till programmet eller att hela
systemet är låst(systemet låses automatiskt vid inlämning), därefter används den
uppdaterade datan för beräkningar i resultatfliken.
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AutoPublicering
•

Inställningar - AutoPublicering behöver aktiveras i inställningar med ID=40
Med autopublicering är det möjligt att låta BaraTrav automatiskt uppdatera en länk, via
vilken systemets resultat kontinuerligt uppdateras.
•

•

Aktivera AutoPublicering
• Aktivera autopublicering för ett system genom att
klicka på knappen ”Aktivera”
Välj vilka bilder du vill publicera
• PC-vy och/eller
• Mobil-vy

BILD: AutoPublicering PC-vy
•

Förhindra viloläge
• Om du vill lämna datorn obevakad men ändå vill att
”AutoPublicering” skall fungera kan du kryssa i ”Förhindra
viloläge” . Då kan du låsa din dator med Windows+L och datorn
är då igång tills autopubliceringen är avslutad
• Om du stänger systemet eller hela programmet så avslutas autopubliceringen

•

Manuella vinnare
• Den avancerade användaren kan vilja simulera vinnare även under pågående
AutoPublicering
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•
•

För att detta skall kunna göras behöver manuella vinnare
tillåtas under autopublicering
Vill man dessutom publicera den simulerade rättningen via
AutoPubliceringen markerar man även ”Publicera”
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LiveRättning*
•
•
•
•

För system där spelfil skapats och systemet är låst kan LiveRättning användas
Det är ett kompletterande rättningsalternativ främst då AutoPublicering inte kan användas
AutoPublicering innehåller betydligt mer information än LiveRättningen
LiveRättningens fördel är att spelläggarens PC inte behöver vara igång för att den skall fungera
1. Aktivera LiveRättning
2. Följ därefter rättningen via Live-länken

BILD: LiveRättning
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Finesser*
•

•

X/Y/Z
• När vinnare finns för alla avdelningar utom den sista visas
• X / y / z för de ekipage som kommer att ge rader med 0 / 1 / 2 – fel efter sista
avdelningen
• Detta gäller för spelformer med utdelning även vid fel

•

I detta läge visas också ett uppskattat värde för systemets totala bruttovinst med
respektive häst.

•

Visas med en asterisk efter värdet

123
•
•

Se vilka hästar som placerade sig på prispallen samt tider och odds för respektive avdelning
Klicka på den lilla knappen med ett ”i”
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Avancerade rättningsfunktioner
•

•

•

•
•

•
•
•

Den information som visas kan styras med tre olika kontroller
• ”Avd”, ”ERV” och ”Unika rader”
• Kryssrutan ”Avd” ikryssad gör så att antalet rader efter rättad avdelning ligger kvar vid
fortsatt rättning.
• Utan ”Avd” markeras samtliga ekipage som ingår i systemets för närvarande bästa rader
totalt sett. Detta oavsett vilket antal rätt som systemet hade vid rättning av en viss enskild
avdelning. För att få en överblick över vilka ekipage som ingår i systemets bästa rader skall
”Avd” kryssas ur.
• Huruvida rättning med ”Avd” skall vara standard eller inte styr du i inställningar under
”Standardvärden för nytt system”
• Spelar man multirader eller endast i högsta vinstgrupp redovisas för sådana rader den
radmult som raden är spelad med. En V6-rad har t.ex. som lägst radmult = 2,5.
• Vid rättning av sådana rader kan det vara givande att använda alternativet ”Unika
rader”
• Då redovisas ”Unika rader” i en egen info-kontroll
• Detta gäller endast i ekipagerutorna och ej i systemresultatet

•
Programmet använder sig av tre kombinationer av data för systemet.
• Omsättning och spelprocent som alltid uppdateras = Uppdaterad speldata
• Omsättning och spelprocent som är fryst = Fryst speldata
• Omsättning simulerad och spelprocent uppdaterad = Simulerad speldata
Så länge systemet är öppet samt inget resultat är hämtat använder fliken resultat samma data som
övriga delar av programmet.
• Denna data kan vara Uppdaterad, Fryst eller Simulerad
När systemet är låst eller ett första resultat är hämtat använder fliken resultat alltid Uppdaterad
data
ERV = ”Visa Endast Rader som kan ge Vinst” Vid rättning av system med spel i endast högsta
vinstgrupp kan man välja att visa även rader med ett eller flera fel. Normalt har man ERV ikryssat,
men vid uppföljning av system som helt eller delvis spelats i endast högsta vinstgrupp kan man vilja
använda rättning utan ERV.
Med ERV (Endast Rader som kan ge Vinst) ikryssat redovisas rader som har ett eller flera fel, endast
om de är spelade till samtliga vinstgrupper, dvs utan t.ex V6
Utan ERV redovisas samtliga rader med ett eller flera fel, även om det finns rader som enbart är
spelade till den högsta vinstgruppen
Utan ERV så redovisas alltid ”Simulerat
Systemresultat” med rosa bakgrund. Dessutom
redovisas alla rader som om de var spelade till samtliga
vinstgrupper
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