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Introductie.
Welkom bij RCM Ultimate, het ultieme software tijdwaarneming programma en race beheer.
RCM Ultimate is een optimale oplossing voor clubs of enkele personen om alle wedstrijd
evenementen te organiseren van een kleine club wedstrijd toe aan een wereld
kampioenschap. Prestatie enquête:
* rijders administratie inclusief statistische informatie, club lidmaatschap en team affiliatie
* rijders licentie informatie
* database voor landen codes, frequenties en federaties
* uitgebreide opstellingen van regels/ reglementen
* automatisch en handmatig indelen van training en kwalificatie heats evenals de finales
volgens de verschillende criteria van de rijders vaardigheden
* semi automatische creatie van tijdschema’s
* uitgebreide controle instrumenten tijdens een heat / finale
* administratie voor straffen en waarschuwingen
* resultaten volgens ronden en tijd voor de training, kwalificatie en finales
* beste tijd in training en kwalificatie
* punten systeem in training, kwalificatie en finales
* automatische indeling van finales volgens de internationale en nationale regels
* verschillende lijsten van deelnemers inclusief lijsten met en zonder frequenties en
transponder nummers
* team resultaten
* verscheidende verschillende ranglijsten
* resultaten inclusief ronden tijden
* kampioenschap beheer inclusief de resultaten
* gegevens archivering
* gegevens importeren en exporteren met behulp van een interface naar andere
programma’s ( bijvoorbeeld MS Excel)
* automatische stem aankondigingen
* handmatige en automatische sequentie controle
* automatische controle over een tweede tijdwaarneming systeem ( Master & Slave situatie)
Het concept van RCM Ultimate is een server-klant architectuur. Om te vermijden dat RCM
Ultimate overbelast wordt met complexe en deels klant behoefden, zijn speciale functies die
geen verband houden met de tijdwaarneming zijn gerealiseerd in de klant programma's die
verbinding maken met RCM Ultimate. Om deze klanten te gebruiken moet u een netwerk
installeren. RCM Publisher (resultaten die o.a. kunnen worden gepubliceerd in de pit en/of
paddock gebieden), RCM Voice (aparte stem aankondigingen), RCM Signaal (signaal
controle) en RCM Registratie (administratie van rijder gegevens) ondersteuning van RCM
Ultimate en kunnen u helpen met de wedstrijd organisatie

3

De eerste stappen
RCM Ultimate is erg gebruikers vriendelijk en u zult binnen een korte tijd er goed mee
kunnen omgaan. Voorat u dit programma kunt gebruiken is het noodzakelijk om enige
gegevens, wat nodig is om een evenement te race, in te voeren. Wij adviseren dat u het
volgende hoofdstuk eerst te volgen.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 6 van 182

3.1
Inventaris Gegevens
De gegevens die door RCM Ultimate worden beheerd staan tot elkaar in verhouding.
Daarom is het belangrijk, dat alle basis gegevens zijn ingevoerd voordat u kunt starten met
een race.
Raadpleeg hiervoor de desbetreffende hoofdstukken in deze handleiding.
* Wordt deze race gerangschikt met een kampioenschap?
* Welke reglementen zijn er nodig?
* Welke secties / klassen zijn er nodig?
* Wie is de organisator en op welk circuit wordt de race gehouden?
* Welke transponderset word er gebruikt?
* Welke rijders zullen hieraan deelnemen?

3.1.1 Welk Kampioenschap
U heeft een puntenschema nodig voordat je een race kan rangschikken aan een
kampioenschap. Dit schema beschrijft het aantal punten wat een rijder krijgt voor het
kampioenschap resultaat, volgens de ranglijst van de race.

3.1.2 Welke Reglementen
Wij adviseren dat u voor elke sectie / klasse een reglement creëert. Dit reglement beschrijft
het complete race formaat. U kunt de indeling van de heats definiëren, de kwalificatie, de
racetijd, hoe de heats en finales worden gerangschikt en hoe de finales gereden moeten
worden. Deel van het reglement is ook het puntenschema voor een kampioenschap.
3.1.3 Welke secties / klassen
U moet alle secties / klassen invoeren die nodig zijn. Als een sectie / klasse niet bestaat,
moet u er een creëren. Het is belangrijk om het juiste reglement aan een sectie / klasse toe
te wijzen.
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3.1.4 Welke Organisator, welk Circuit
Je moet de organisator invoeren en de bijbehorende circuits. Dit is meestal de naam van uw
eigen vereniging of organisator, club of federatie. U moet tenminste één circuit aan de
organisator toewijzen. U kunt zoveel circuits als u wilt toevoegen, Bv als uw circuit flexibel is
qua lengte of uw club gebruikt meerdere circuits. Let op, dat u geen evenement kunt creëren
zonder tenminste één organisator en toegewezen circuit. Zonder een circuit kunt u geen
rijders toevoegen aan de rijders lijst.
3.1.5 Welke transponder (-set)
Als de organisator uitleen transponders gebruikt, naast de persoonlijke transponders, voor
rijders die geen persoonlijke transponder hebben, moeten deze transponder nummers
worden ingevoerd. RCM Ultimate herkent dan of het een persoonlijke of een uitleen
transponder is.
Uitleen transponders kunnen op twee manieren worden gebruikt. Wanneer de transponders
uitgereikt worden aan rijders in elke heat (volgens hun nummer), moet u de transponder set
op ACTIEF zetten. Wanneer de transponders uitgereikt voor de gehele dag, moet de
transponder set op INACTIEF worden gezet. In dit geval, spreken wij dan over Tijdelijke
Transponders. Deze moeten worden ingevoerd bij de gegevens van de rijder als Tijdelijke
Transponder in elke sectie / klasse. Er zit een functie in RCM Ultimate om alle tijdelijke
transponders, die ingevoerd zijn in de inventaris gegevens bij de rijders, te verwijderen. Dit
wordt normaal gedaan aan het eind van de wedstrijd.
3.1.6 Welke rijders
Elke rijder moet op zijn minst worden geregistreerd met zijn/haar naam ( de andere
gegevens zijn niet noodzakelijk). verder moet u de desbetreffende sectie / klasse toewijzen
aan de rijder. In de sectie gegevens moeten de, frequenties en de transponder nummers
worden ingevoerd.
Als de rijder al geregistreerd is en aan de sectie de gereden word is toegewezen, kan hij/zij
eenvoudig worden toegevoegd aan de rijderslijst van het evenement. Als u een rijder die niet
is toegewezen aan de sectie die verreden word toegevoegd, zal deze sectie automatisch
worden toegewezen aan de rijder maar u moet nog wel de sectie gegevens invoeren voor
deze rijder (frequenties en transponder nummer).
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3.2

Een wedstrijd aanmaken

3.2.1 Creëer een nieuw evenement
Om een nieuw evenement te creëren gaat u naar het menu Bestand en dan klik op Nieuw
Evenement. Hierna zal een Wizzard starten en u begeleiden door alle benodigde details.

Eerst moet u de naam van het evenement invoeren, de organisator, de federatie, het
evenementtype, de datum van het evenement en het nummer van de race in het
kampioenschap.

U kunt alleen een organisator invoeren die al geregistreerd is. Om er een uit de lijst te kiezen
klik op het pijltje aan de rechterkant van de invoerbox. Hier ziet u alle geregistreerde
organisatoren en kunt u er een kiezen door erop te klikken. U kunt hetzelfde doen met de
transponder set, de federatie en het evenementtype. Het evenementtype wordt ingevoerd bij
Inventaris gegevens/Constanten/Federatie. Veder kunt u aangeven of de resultaten op
www.MyRCM.ch gepubliceerd moeten worden.
Activeer deze functie alleen als uw tijdwaarneming computer toegang heeft tot het internet.
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Beëindig dit scherm door op volgende te klikken.
In het volgende scherm wordt u naar de secties / klassen gevraagd. In de rechterkolom van
het scherm ziet u alle secties / klassen die al zijn ingevoerd in de inventaris gegevens. Als u
dubbelklikt op een sectie, zal deze worden toegevoegd aan de secties van het evenement.

Als een organisator mee dan één circuit heeft, word u gevraagd op welk circuit de race wordt
gehouden. Als u een sectie uit de race wilt verwijderen, klikt u met de linkermuis toets op de
sectie,houd deze ingedrukt en sleep de sectie naar de rechterkolom. U kunt ook de pijl
buttons in het midden van het scherm gebruiken. U beëindigd dit scherm door op Volgende
te klikken.
Nu moet u nog rijders toevoegen aan elke sectie in de rijderslijst. Aan de bovenkant van het
scherm moet u eerst de actieve sectie kiezen. Let op; dat u rijders aan ALLE secties van het
evenement toevoegt.
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Aan de rechterkant van het scherm ziet u de rijders die al aan de sectie zijn toegewezen.
Deze rijders kunnen makkelijk worden toegevoegd aan de rijderslijst. Als u een rijder mist,
kunt u de lijst uitbreiden door de functie "Toegang tot meer rijders uit de inventarisgegevens"
in de onderste deel van de rechterkolom. U heeft ook toegang tot meer rijders uit het archief.
Klik op "..." button en een nieuwe scherm opent zich, wat u toegang geeft naar rijders in het
archief van inactieve rijders welke u heeft aangemaakt in het menu Inventaris gegevens /
Gegevensarchivering / Personen.
Als u een rijder toevoegt die nog niet aan de sectie is gekoppeld vanuit de inventaris
gegevens naar de rijderslijst, zal de sectie automatisch aan de rijder worden toegewezen.
Let op, dat u nog wel de frequenties en de transponder nummer in deze sectie aan zulke
rijders moet toevoegen. Als u alle deelnemers aan de rijderslijst in de sectie heeft
toegevoegd, finish dit scherm door op volgende te klikken.
De volgende stap is de indeling van de heats. Dit kan automatisch of handmatig worden
gedaan. U moet de heats per sectie indelen en u moet de gewenste sectie bovenin het
scherm kiezen. Bepaal eerst het aantal rijders die u in elke heat wilt hebben.
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Door op de button creëer te klikken zal de heat indeling automatisch worden gedaan met in
achtneming van de frequenties. U kunt foutmeldingen zien (frequentie problemen) door op
het tabblad foutmeldingen te klikken. Het tabblad “Rijderlijst” stelt u in staat rijders van de
ene naar een andere heat te verschuiven.
Opmerking: Wanneer u een nieuw evenement creëert, zijn de indelingen voor de training
heats en de kwalificatie heats dezelfde. Als u de training heats achteraf gaat veranderen,
zullen deze veranderingen niet automatisch effect hebben op de kwalificatie heats. Als u
dezelfde indeling van de training heats wilt gebruiken voor de kwalificatie heats, moet u de
training heats kopiëren naar de kwalificatie heats. Dit wordt gedaan onder Indeling /
Kwalificatie en gebruik dan de functie Heatindeling gebaseerd op "Heatindeling Training".
Daarna uw werk opslaan door op de button "Opslaan" te klikken. Veranderingen kunt u altijd
later doen. Als voorbeeld; kunt u zelfs rijders toevoegen als de race gestart is. Met deze stap
bent u klaar met het invoeren van de benodigde gegevens.
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3.2.2 Open het race overzicht
Nadat u klaar bent met de indeling van de heats en u heeft de eventuele frequentie
problemen opgelost, kunt u de wedstrijd starten heat voor heat. Voor dit doel opent u het
wedstrijdscherm doormiddel van het klikken op het menu "Tijdwaarneming / Training of
Kwalificatie".

3.2.3 De race starten.
Nadat het wedstrijdscherm geopend is, ziet u aan de rechterkant van het scherm de kolom
met de heats. U selecteert er een door er één maal op de klikken. Nu worden de rijders van
deze heat getoond en u heeft allen nog maar de heat te starten en de race loopt totdat de
ingestelde tijd voorbij is. Nadat de racetijd voorbij is en iedereen is gefinisht (de naam wordt
dan lichtblauw), klikt u op de button "Race finishen".

De resultaten worden opgeslagen en u wordt gevraagd om de resultaten te printen (let wel,
dat u een printer moet selecteren in het menu Instellingen/Interfaces).
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U kunt nu de volgende heat starten. Mocht het nodig zijn, kunt u de resultaten achteraf
corrigerend/aanpassen.
3.2.4 Resultaten printen.
Door op de functie toets F2 te drukken of door gebruik te maken van het tabblad
"Toon/Overzicht - Print F2" wordt er een speciaal menu geopend voor het printen. Vanuit hier
kunt u alle beschikbare rapporten uitprinten. Vouw het gewenste bereik uit met de muis, en
dan kunt u het gewenste item selecteren. Door op de rechtermuis toets te klikken, opent een
submenu waar u een printvoorbeeld kunt kiezen of gelijk kan gaan uitprinten. Houd er
rekening mee, dat u alleen rapporten kunt printen, welke al automatisch gegenereerd zijn
(als voorbeeld na finishen van een heat) of handmatig.

4

De basis, hoe met het programma te werken.
4.1
Weergave van velden in tabellen.
In veel tabel overzichten vind u een button aan de rechter bovenkant. Door up die button te
klikken word u in staat gesteld velden te selecteren die worden getoond in het tabel. Activeer
de velden die u wilt weergeven (en deactiveer de velden die u niet gebruikt) in het scherm
welke geopend is wanneer op de button geklikt is.
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De breedte van de kolommen en de tabellen, kunnen makkelijk worden aangepast door op
de scheidingslijn te klikken in de kop van het tabel. Hou de muis knop ingedrukt, en sleep de
lijn naar de gewenste positie.
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4.2
Invoer velden.
Aan de rechterkant van de verschillende invoervelden, vind u een button met een pijl of drie
punten. Door op deze button te klikken, verschijnt er een lijst met alle beschikbare items van
de inventaris gegevens. U kunt nu makkelijk de gewenste item selecteren door op de
gewenste lijn te klikken.

Als u een button ziet met een kruis, worden alle gegevens in dat veld verwijderd zodra u op
die button klikt.

Een invoerveld waar een invoer verplicht is, wordt op de achtergrond licht geel gemarkeerd.
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4.3
Slepen & Neerzetten.
Het Slepen & Neerzetten functie van Windows is ingeschakeld en zeer nuttig. Dit betekent
dat u elementen simpelweg kunt verschuiven door allen maar met de linkermuis toets te
klikken, de toets ingedrukt te houden, en het element naar de gewenste positie te slepen en
dan de muis toets los te laten.

4.4
Zoek functie/Navigeren in de tabellen.
Tabellen, welke groter zijn dan het scherm wat getoond word, is de zoek functie
ingeschakeld. Om het zoeken te activeren, klikt u gewoon ergens in de lijsten hetgeen wat u
typt wordt direct getoond. De zoek tekst wordt weergegeven in een geel gemarkeerd veld op
de rand van het tabel.

De tekst die u typt wordt gezocht of een deel van de tekst in de gegevens records. Dit
betekent dat als u als voorbeeld een naam zoekt in het tabel van personen, welke ook de
voornaam kan zijn, wordt bij elke getypte letter de gegevens records aan gesproken en
getoond enzovoorts. Als u wilt zoeken op de achternaam, dan typt u een spatie achter de
voornaam.
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Voor een betere navigatie in de lijst, kunt u het sorteren veranderen. Als voorbeeld: als u op
de koptekst van de kolom klikt "Naam" wordt deze in alfabetische volgorde gesorteerd.
Nogmaals erop klikken is de alfabetische volgorde andersom.

Als er in de kolommen naar beneden pijlen in de kop van de kolom staan, kunt u de lijst ook
via deze functie sorteren. Verder kunt u ook speciale sorteer definities aangeven. U kunt ook
de weergave van de gegevens records limiteren tot specifieke items. Trouwens, alle sorteer
definities zullen worden verwijderd als u het scherm sluit en dan weer heropent.
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5

Bestand
Het menu Bestand bevat de administratie van de gebeurtenissen met:
Nieuw Evenement
Evenement laden
Verwijder Evenement
Geladen Evenement Sluiten

Overzicht / Print F2

Creëer een nieuw evenement.
Laad een evenement vanuit het archief.
Verwijder een evenement als u hem niet meer nodig
heeft.
Sluiten van het evenement, bijvoorbeeld als u gegevens
wilt importeren, wat alleen mogelijk is wanneer er geen
evenement geladen is.
Dit opent een scherm aan de linkerkant waar het
overzicht van een evenement kunt zien en daar van uit
ook kunt printen.

5.1
Creëer een nieuw Evenement
Dit opent een Wizzard welke u stap voor stap door de nodige invoer leid voor een nieuw
evenement. Voordat een Wizzard is gestart, zal het vorige evenement in het geheugen,
worden gearchiveerd en het geheugen wordt geconfigureerd voor een nieuw evenement. De
voortgang van dit proces word getoond in een special scherm.
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Evenement: Voor de naam gebruik hiervoor een basis beschrijving van het evenement, de
hoofdtitel. Het is verstanding om niet specifiek naar een datum of sectie / klasse te verwijzen.
Organisator: Vul hier alstublieft de naam van de Organisator van de race in. U kunt alleen
de naam van de organisator invullen die opgeslagen is in het menu Inventaris gegevens. Het
circuit is verbonden aan de organisator zoals ingevoerd is in het inventaris gegevens menu.
Transponder set: Meestal heeft een organisator een eigen transponder set in haar bezit om
uit te delen aan rijders die geen persoonlijke transponder bezitten. Om met een transponder
set te werken, moet de naam van de set en de nummers van de transponders worden
ingevoerd in het menu Inventaris gegevens. U kunt later altijd de naam van de transponder
set veranderen.
Federatie: Als een evenement onder de vlag van een federatie wordt gereden, kan hier de
naam worden opgegeven.
Evenementtype: Hier geef men het type race op, als voorbeeld Nationaal Kampioenschap
of Clubrace enzovoorts..
Begin datum: Start datum van het evenement.
Eind datum: Datum dat het evenement eindigt. Als het evenement maar één dag duurt, zijn
uiteraard de begin en eind datum hetzelfde..
Evenement Nr.: Als het evenement mee telt voor een kampioenschap, moet hier het
nummer van de ronde.
Publiceer het evenement en evenementgegevens ( rapporten ) op www.myrcm.ch: Als de
tijdwaarneming computer toegang heeft tot het internet en u wilt de resultaten op MyRCM
publiceren, moet deze functie worden geactiveerd. Houd er rekening mee, dat verder
instellingen in het menu "Instellingen" nodig zijn.
Voor een verder beschrijving van de Wizzard, verwijzen wij u naar de eerste stappen in de
handleiding. Als publiceren op MyRCM is geactiveerd, kunt u de registratie en tijden
activeren van een rijder via MyRCM.
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5.2
Evenement laden.
Hier ziet u een lijst met alle opgeslagen evenementen. Door dubbel te klikken op een van
deze evenementen, wordt dit evenement in het geheugen geladen. Als de gegevens in het
archief zijn gevonden, (Archief gearchiveerd), een eventueel geladen evenement wordt
gearchiveerd en het geselecteerde evenement wordt geladen. De status veranderd in Archief
= Nee. Tijdens het laad proces ziet u een scherm maar daarin de voortgang van het laad
proces. U moet dit proces niet onderbreken! Door op de button Herlaad te klikken na het
markeren van de al geladen evenement (ziet u als groen gemarkeerd) wordt het evenement
herladen vanuit de database in het geheugen van RCM Ultimate.

Nadat een evenement geladen is, wordt het menu Overzicht / Print automatisch getoond. U
kunt dit menu aan en uit schakelen door op de functie toets F2 te drukken.
5.3
Evenement verwijderen
Opnieuw ziet u een lijst met alle evenementen in de database. U kunt evenementen
verwijderen die in de informatie kolom rood gemarkeerd staan. Het evenement wat in de
achtergrond groen gemarkeerd is, is geladen en kunt u daarom niet verwijderen. klik met de
linker muisknop op het evenement wat u wilt verwijderen, en klik vervolgens op de button
"Verwijderen" rechts onderin het scherm.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 21 van 182

U wordt gevraagd of u er zeker van bent dat u dit evenement wilt verwijderen. Als u de vraag
bevestigd door op OK te klikken, worden de gegevens van dit evenement onherstelbaar
verwijderd. Het item zal uit de lijst verdwijnen. Gebruikt dit menu voorzichtig en met
aandacht.
5.4
Een geladen evenement sluiten
Het geladen evenement zal worden verplaatst naar het archief en RCM server heeft dezelfde
status als wanneer deze wordt gestart. Als voorbeeld geeft deze optie u de mogelijkheid om
gegevens te importeren, welke niet mogelijk is als een evenement geladen is.
5.5
Sluiten
RCM Ultimate wordt afgesloten. Een geladen evenement word gearchiveerd en kan opnieuw
geladen worden wanneer je RCM Ultimate opnieuw opstart.
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6

Weergave
In het weergave menu kunnen de submenu's Overzicht/Print F2, Protocol, Transponder
Logbestand F4, Systeem meldingen, Monitoring, Netwerk en Databank worden uitgevoerd /
benaderd.

Binnenin RCM Ultimate zitten speciale functie toetsen dat u in staat stelt mee informatie te
zien:
F2 – Opent het scherm van de submenu Overzicht / Print F2.16+
F4 – Opent het scherm met de Transponder logbestand.
Deze twee functie toetsen refereren naar het menu Toon. Maar er zijn nog enkel nuttige
functie toetsen:
F1 - Opent de help functie. Als deze functie toets gebruikt terwijl er een scherm geopend is,
wordt de help tekst getoond die special voor functie is.
F3 – Met deze toets schakelt u het zoeken in de tabellen in. In alle tabellen kunt u gebruik
maken van een zoekfunctie. De zoektocht definitie moet worden ingevoerd in een geel vak
aan de onderste rand van de tabel. Met behulp van F3 kunt u overschakelen naar de
volgende zoekopdracht definitie.
F5 - Ververs een tabel. Een tabel zou altijd de actuele informatie moeten tonen. In sommige
gevallen kunt u op F5 drukken om het getoonde te updaten in het scherm, dan zullen de
gegevens worden herladen.
LET OP: Gebruik alleen de F5 toets als het tijdwaarnemingveld niet open staat en een
heat klaar staat.
F5 toets wanneer het tijdwaarnemingveld in beeld is en de heat gereed staat: Wanneer dit
het geval is, kan deze F5 functie toets worden gebruikt om een run te starten. Met de functie
toets F6 kunt u de run finishen. Deze twee toetsen kunt u dan in plaats van de muis
gebruiken.
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6.1
Overzicht / Print.
Dit menu is alleen actief, als een evenement geladen en toont een menu kerstboom in waar
u all rapporten gestructureerd kunt zien. U moet tenminste één printer geselecteerd hebben
(zie Instellingen/Interfaces) om vanuit dit menu te printen.

In de menu kerstboom ziet u alle items van het evenement. Als een item gemarkeerd is met
het + teken ervoor, kunt u dit item uitbreiden door met de linkermuis toets erop te klikken. Als
het item geselecteerd heeft die u nodig heeft, klit u met de rechtermuis toets erop en een
submenu opent zich. Voordat u kunt printen kunt u kiezen of u direct wilt printen of dat u
eerst een print voorbeeld wilt zien in het scherm. In de voettekst regel onder in het scherm
van de print voorbeeld ziet u de naam van het sjabloon die gebruikt wordt om te printen (zie
ook Tools/Sjablonen/Sjabloon Editor).
Als u met printen wilt beginnen, kunt u de printer selecteren en het aantal kopieën die u wilt
hebben. Het aantal kopieën kan voor elke printer apart worden ingesteld. Door dubbel te
klikken op de printer kunt u het aantal kopieën selecteren voor deze specifieke printer.
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Alle rapporten van de sectie/klasse die geselecteerd is in onderste linker helft van het
Overzicht/Print scherm. In dit menu kunt u alleen rapporten printen die al gegenereerd zijn
volgens het verloop van de race (automatisch of handmatig gedaan door RCM Ultimate). De
status van het rapport is altijd up-to-date. Als u ergens in RCM Ultimate correcties maakt,
worden alle betrokken rapporten opnieuw gegenereerd en veranderd.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 25 van 182

6.1.1 Rijderslijst en andere statische gegevens.
Overzicht / Print F2 is in de volgende items gestructureerd:
Bovenin vind u een algemeen gedeelte met tijdschema's en lijsten met straffen en
waarschuwingen. In dit algemene gedeelte kunt u "Rijder", heatindeling en ranglijst
selecteren. Hier kunt u alle lijsten printen die alle secties overlappen. Dit houdt in dat u alle
lijsten kunt printen van de secties/klassen volgens de volgorde van secties die u gedefinieerd
heeft.
Onderin worden de details van de race getoond. Deze worden geselecteerd volgens de
sectie die men in het midden van het scherm kan selecteren.
Settings: Instellingen: Vanuit hier kunt u de reglementen printen van de geselecteerde sectie
voor Training, Kwalificatie en Finales apart.

Persoonlijke gegevens: Een gegevens sheet van elke rijder kan worden geprint, op land
geselecteerd. Inbegrepen in deze sheet zijn alle personalia van de rijders alsmede de
producten die deze rijder gebruikt. (mits ingevoerd in het inventaris gegevens menu). U moet
deze sheet door de rijder laten ondertekenen, om er zeker van te zijn dat alle gegevens
correct zijn.
Rijder: Verschillende lijsten van de deelnemers in deze sectie van het evenement zijn hier
beschikbaar. De inhoud van deze lijsten kunnen worden veranderd met het menu
Tool/Sjablonen/Sjabloon Editor. De deelnemerslijst [Web] wordt gebruikt voor publicatie op
het internet. De deelnemerslijst [per land] opent een scherm om de lijsten van alle landen of
per land te printen.
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De deelnemerslijst [per Team] pint alle teams en de aangesloten rijders. Als u een teamcup
configureerd, worden alle resultaten niet alleen van een rijder, maar ook naar het team waar
de rijder is in toegewezen geprint.

Training - Kwalificatie - Finale: Als u dit menu uitpakt, vind u alle de enkele heats. U krijgt de
heatlijst alsmede de ranglijsten door met de rechtermuis toets op de hoofd item te klikken.
Resultaten van de heats kan worden geprint door rechts op een specifieke heat te klikken. U
kunt alleen de resultaten van de heats printen als deze al gereden zijn.
Beschrijving van de tekens/kleuren: Een gele cirkel houd in, dat deze heat nog geen
resultaten heeft. Een groene cirkel zonder vraagteken houd in, dat de heat gereden en
bevestigd is. Een groene cirkel met vraagteken houd in, dat deze heat gereden is maar nog
niet is bevestigd.
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In sommige gevallen (vooral als u de race gegevens van een andere computer importeert) is
het mogelijk dat de rapporten niet beschikbaar zijn. Als dit gebeurd, alstublieft gebruik dat de
herschrijf rapport functie in het tijdwaarnemening scherm. Wanneer u dit doet, worden ook
de ranglijsten opnieuw gecreëerd.
Ranglijsten: Het programma genereert ranglijsten zodra de race resultaten beschikbaar zijn.
De ranglijsten kunnen worden geprint vanuit het bovenste linker gedeelte van dit scherm met
de rechtermuis toets (Training, Kwalificatie en Finales). Voor Training en kwalificatie vind u
een speciaal submenu (handmatige selectie) om de ranglijsten in verschillende combinaties
te printen.
Het evenement ranglijst wordt gebruikt voor kampioenschap administratie en is gebaseerd
op een puntenschema welke gedefinieerd is voor dit kampioenschap. Afhankelijk van de
definities in het reglement, is de evenement ranglijst niet alleen gebaseerd op de finale
resultaten, maar kan ook de kwalificatie ranglijst omvatten.
Opmerking: Een evenement ranglijst kan alleen worden gecreëerd, als een puntenschema in
de inventaris gegevens is aangemaakt voor dit reglement. U kunt dit controleren onder het
menu Inventaris gegevens/Reglementen op de laatste pagina van de reglement Wizzard.
Het evenement ranglijst kan apart worden geprint volgens het niveau van de rijders en de
licentie gegevens.
6.2 Protocols
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6.2.1 Transponder Logfile
Door op de functie toets F4 te drukken opent zich een scherm waar alle gegevens die
verstuurd worden door de decoder worden getoond. U kunt dit scherm ten alle tijden openen
door op F4 te drukken of via het menu Weergave / Protocols.

Met de informatie in dit scherm kunt u de verbinding tussen decoder en computer
controleren. Elke keer als een transponder de tellus passeert, worden de gegevens in dit
scherm getoond.
Opmerking: Voordat u de race start zou u de decoder alsmede de transponder zorgvuldig
moeten controleren. U kunt de transponders controleren door deze vlak langs de bovenkant
van het voorpaneel van de decoder te houden. Hoe dan ook moet u de tellus en de
verbinding van de tellus naar de decoder controleren.
Informatie in het log tabel: In de kolommen Transponder, Accu, Hits en Rec Nr word
informatie getoond, welke zijn ontvangen van de AMBrc of AMBrc3/4 decoder. De kolommen
TX-Type, Auto en Rijder zijn interne referenties vanuit het Inventaris gegevens gebaseerd op
de transponder ID. Deze informatie is alleen beschikbaar als een evenement geladen is en
een heat/finale is voorbereid voor de start.
Een zeer belangrijke parameter zijn de Hits. Als goede tijdwaarnemer MOET u dit in de
gaten houden tijdens de race.
Opmerking: als alle passages van alle transponders geel of rood zijn (geel is onder de 30 en
rood kan ingesteld worden, meestal op 7) dan is er iets verkeerd met het tijdwaarneming
systeem. De oorzaak kan een van de volgende oorzaken hebben:
De verbinding tussen tellus en kabel is niet goed.
De tellus is beschadigd.
De tellus zit te diep in de grond.
De tellus hangt te hoog boven het circuit.
De afstand tussen de twee draden is te klein of veels te groot (voorkeur is 30 centimeter).
De auto’s rijden te snel op dit gedeelte van het circuit.
De tellus wordt gestoord door een ander systeem.
U moet controleren, dat het tijdwaarneming systeem goed werkt, anders riskeert u, dat RCM
Ultimate niet in staat is om de juiste resultaten te berekenen.
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Als u zich realiseert dat de hits erg laag zijn van een enkele transponder, kunt u er zeker van
zijn dat de rijder zijn transponder niet op de juiste manier in zijn auto heeft gebouwd of dat
die transponder stuk is. DE TRANSPONDER MOET HORIZONTAAL GEMONTEERD ZIJN,
EN NIET VERTICAAL!!
De informatie in kolom Accu is altijd 2. Als een batterij van een transponder leeg is, zal die
niet meer werken en niet worden herkent door de decoder.
Als een transponder een toon veroorzaakt (koptelefoon van de AMBRC/rc3 decoder of via
een luidspreker van de computer) wanneer deze de tellus passeert en deze wordt nog
steeds niet geteld, is waarschijnlijk de RS232 seriële configuratie in RCM Ultimate fout.
Controleer dan of de kabel verbinding tussen computer en decoder goed aangesloten is en
de configuratie poort de juiste is.
De installatie van een USB naar RS232 adapter wordt meestal gedaan middels Plug & Play
hulpprogramma's van het computer systeem. Om te controleren welke COM poort de
adapter gebruikt, moet u het Configuratiescherm en dan Apparaatbeheer van uw computer
openen. Dan opent zich het scherm Apparaatbeheer. h Hier kunt u de poort nummer van uw
USB naar RS232 adapter vinden. Dit nummer moet dan in RCM Ultimate ingesteld worden.
Als u een TCP/IP verbinding gebruikt voor de AMBrc3/4 decoder let dan op, dat het IP adres
juist moet worden ingesteld. Meer informatie hierover vind u in de handleiding van de
decoder.
Gebruik de transponder logbestand tijdens de voorbereiding en de race zelf. Wanneer een
heat is voorbereid in het tijdwaarneming scherm (menu tijdwaarneming), zijn de auto's en de
rijders geregistreerd en geklasseerd aan deze heat. Wanneer er geen bekende rijders zijn,
dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde heat geopend, of de verkeerde rijders zijn op het
circuit. Zulke problemen kunnen eenvoudig gezien worden als u het transponder logbestand
in de gaten houdt.
Club / Privé: Als de leen transponders zijn geactiveerd, worden deze gemarkeerd als Club.
“Privé” zijn persoonlijke transponders of niet geactiveerde club transponders die dan nu als
Tijdelijke Transponders gebruikt worden.
6.2.2 Systeemmeldingen
Het systeemmeldingen log wordt gebruikt om alle onverwachte uitzonderingen tijdens de
werking van het programma te registreren. Dit kunnen alleen waarschuwingen zijn maar ook
foutmeldingen. In het geval van verkeerd gedrag van een functie, kunnen de recente log
bestanden de ontwikkelaars van RCM helpen om het probleem op te lossen. In zo'n geval
stuur u dan alstublieft ons een kopie van het log bestand.
Maar het kan ook nuttig zijn voor u. Als voorbeeld, als u lege lijsten heeft of geen heats
terwijl u denkt dat ze er wel iets zijn, neem dan even een kijkje in het scherm van
systeemmeldingen. Simpele opmerkingen zoals "Verkeerd reglement" of “Circuit niet
toegewezen" kunnen makkelijk worden gecorrigeerd.
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6.3

Monitoring

6.3.1 Netwerk
Alle RCM applicaties (klanten) die verbonden zijn met RCM Ultimate worden gecontroleerd
door RCM Ultimate.
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De netwerk adressen (IP adressen) in de linkerkolom van het scherm zijn actief. U kunt
enkele adressen vergrendelen. Dit doet u door de adressen naar de rechterkant van het
scherm te zetten. Als dit adres vergrendeld is, dan sluit RCM Ultimate de verbinding met
deze klant. Een her-verbinding is alleen mogelijk als het adres is geactiveerd in RCM
Ultimate (sleep het adres naar de linkerkolom) en de klant is herstart.
6.3.2 Databank Monitor
Sommige RCM applicaties zijn niet alleen verbonden met RCM Ultimate via een netwerk en
het IP-adres, maar hebben een directe toegang tot de database die door RCM Ultimate
gebruikt wordt, respectievelijk moeten beide aansluitingen er zijn.

De volgende toepassingen kunnen worden opgenomen in dit scherm:
RCM Registratie: Deze klant wordt gebruikt voor de registratie van de rijders. U kunt badges
printen de sheets met de gegevens voor en van de rijders. Tijdens een race is het mogelijk
om alle rapporten te printen zonder hiervoor de tijdwaarneming lastig te hoeven vallen.
RCM Tech: Deze klant wordt gebruikt voor de technische inspectie en registratie van alle
resultaten van de technische keuring. RCM Tech wordt ondersteunt met de homologatie lijst
van de federaties en moet up-to-date worden gehouden betreffende de technische
reglementen van de nationale of internationale federaties. Ingevoerde metingen worden
vergeleken met het reglement en zullen op geldig of ongeldig worden gezet. De informatie
van de auto's die niet overeenkomen met het reglement, worden aan RCM Ultimate door
gegeven. Op dit moment is deze software nog niet beschikbaar.
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7

Lijstenbeheer.
De Lijstenbeheer wordt gebruikt om deelnemers te selecteren en secties/klasse te beheren.
Dit menu is alleen actief als er een evenement geladen is.

7.1
Secties
Voor uw evenement moet u eerst de secties selecteren die er gereden worden voordat u
rijders kunt toevoegen aan de rijderslijst. Als u de sectie voor een evenement moet
veranderen, kunt u sectie toevoegen of verwijderen met deze functie van RCM Ultimate.

De werkwijze van dit scherm is identiek aan het scherm van de rijderslijst. Als u meer dan
één circuit aan de organisator heeft toegewezen en u wilt een sectie toevoegen, wordt u
gevraagd op welk circuit de sectie gereden moet worden.
Als u een sectie markeert in de linker helft van het scherm ziet u aan de onderkant van het
rechter gedeelte van het scherm de details van deze sectie (aantal deelnemers en de
beschikbaarheid van de indelingen en de race resultaten). De volgorde van de secties kan
worden veranderd door middel van slepen & neerzetten. Klik gewoon op de naam van de
gewenste sectie, hou de muisknop ingedrukt en sleep de sectie naar de gewenste positie. U
kunt de sectie ordenen zoals u ze in de race wilt laten rijden.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 33 van 182

7.2
Rijders.
Hier kunt u de rijders per sectie selecteren. De rechterkolom toont u de rijders die zijn
toegewezen aan de specifieke sectie die bovenin het scherm wordt weergegeven. Deze
rijders zijn dan groen gemarkeerd.

Meer rijders uit de inventaris gegevens kunnen worden toegevoegd door "Toegang tot meer
rijders uit de Inventaris gegevens" te activeren. Deze rijders zijn geel gemarkeerd.
In de linkerkolom van het scherm worden alle rijders getoond, die al zijn toegevoegd aan de
rijderslijst van het geladen evenement en de sectie.
7.2.1 Een rijder aan de rijderslijst toevoegen.
Klik met de linkermuis toets op een rijder in de rechterkolom en gebruikt de pijl button om
een rijder aan de rijderslijst toe te voegen. De dubbele pijl button links voegt alle rijders van
de rechterkolom naar de rijderslijst.
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Als u een rijder uit het inventaris gegevens toevoegt aan de rijderslijst die niet de sectie heeft
(Toegang tot meer rijders uit de Inventaris gegevens is geactiveerd en geel gemarkeerd in
de lijst), wordt dit automatisch gedaan. Maar u moet dan nog wel de frequenties en
transponder aan deze specifieke rijders invoeren. U kunt dit doen als u de heatindeling gaat
maken.
De lijst met rijders in de Inventaris gegevens kan erg groot zijn. De zoek en selecteer functie
zoals beschreven staat in hoofdstuk 4, helpen u de rijders te vinden die u nodig heeft.
7.2.2 Verwijder een rijder uit de rijderslijst.
U kunt alleen rijders uit de rijderslijst verwijderen die nog niet in een heatindeling staan. Als u
een rijder wilt verwijderen, die al wel in de heatindeling staat, moet u hem uit de heats
verwijderen in het heatindeling scherm.
Om een rijder te verwijderen klikt u in de linkerkolom op de rijder en gebruikt u de pijl button.
Om alle rijders die niet in een heat zijn ingedeeld te verwijderen, kunt u de dubbel pijl button
gebruiken.

7.2.3 Rijders toevoegen uit het archief.
Aan de onderkant van het scherm is een drie punt button net achter de tekst "Toegang tot
meer rijders uit het Archief ". Door met de linkermuis toets op deze button te klikken opent
zich een nieuw scherm welke u toegang geeft tot alle rijder die u eerder heeft gearchiveerd
(zie Inventaris gegevens/Gegevens archivering). U kunt nu één of meer van deze rijders
reactiveren. Mark Markeer de rijder in de rechterkolom en gebruik de linker pijl button in het
midden van het scherm om de rijder te reactiveren.
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Let op dat u alle verandering moet opslaan voor dat u dit scherm sluit. Anders gaan de
veranderingen verloren.

8

Indeling.
Dit menu is alleen actief wanneer een evenement geladen is. U kunt de indeling van de
training en kwalificatie heats alsmede de finales. Zelfs als de wedstrijd al gestart is, kunt u
veranderingen in de indeling maken. Verder kunt u heats toevoegen of verwijderen.

8.1
Training.
Hier kunt u alle trainings heat indelen. Dit is alleen mogelijk, wanneer een evenement
geladen is en training geactiveerd is, in de definitie van het sectiereglement.
Door het gebruik van de tab Heatgegevens, kunt u de indeling maken. Met de tab Rijderslijst
kunt u de indeling aanpassen voor elke rijder apart. Na de indeling kunt u zien of er
problemen zijn ( als voorbeeld Frequentie problemen ) in het tabblad Foutmeldingen.
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8.1.1 Indelen van de Heats.
Met de tab Heatgegevens kunt u automatisch de trainingindeling maken, of u kunt een
bestaande indeling verwijderen. Ten eerste moet u de sectie selecteren in het bovenste
gedeelte van het scherm. ( Als u meerdere secties in uw evenement heeft.)
Met Instellingen Heat indeling kunt u het aantal rijders definiëren per heat en het aantal
heats. Door op de knop Creëer te klikken zal de indeling automatisch gebeuren.
Met de knop verwijder, verwijderd u de indeling. ( Alleen mogelijk als er nog GEEN heats zijn
verreden ).

De indeling kan worden beïnvloed door extra argumenten:
Heatindeling gebaseerd op: Hier kunt u het volgende definiëren: de indeling magen volgens
de kwalificatie lijst, de sterkteklasse van de rijders, kampioenschap ranglijst van het vorige
jaar, kampioenschap ranglijst van het huidige jaar of een willekeurige indeling.
Opties voor Heatindeling: Als u het vakje "Mecanicien" aanvinkt, dan houd de indeling er
rekening mee dat een rijder die als mecanicien optreedt voor een andere rijder ( moet dan
wel worden ingegeven bij personen in het tab Inventaris gegevens) dat die niet in dezelfde
heat komen.
Het vakje Frequentie moet altijd worden aangevinkt om frequentie problemen te voorkomen.
Meestal staan de beste rijders in de laatste heat, dus deze optie zal dan ook aangevinkt
moeten staan. Heatindeling gemixt is alleen actief als het reglement een Top Plus reglement
is. Wanneer dit het geval is, zal deze optie moeten worden aangevinkt.
Met “Handmatige heatindeling” kunt u een heat toevoegen of verwijderen. Als u een heat wilt
verwijderen moet de heat worden gemarkeerd in de linker kolom "Genereer Heats van de
sectie". Het verwijderen van een heat is alleen mogelijk zolang er nog geen kwalificatie heat
gefinisht is.
In het midden van het scherm, zit de knop "Herindeling gebaseerd op Ranglijst". Deze is
actief als er een ranglijst bestaat. Als u op deze knop klikt, zullen alle heats worden
heringedeeld volgens de ranglijst.
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Als u de volgorde van de rijders in een heat niet bevalt, kunt u een rijder makkelijk
verschuiven doormiddel van Slepen & neerzetten. Dit betekent dat u met de linkermuis knop
op een rijdernaam gaat staan, houd de knop ingedrukt, en sleep de rijder naar de gewenste
plek toe. Daarna de linkermuisknop loslaten. U kunt een rijder zelfs verschuiven als er
kwalificatie heats gereden zijn. De resultaten van een rijder zullen hierdoor niet kwijtraken,
zelfs als u hem naar een andere heat verplaatst. U kun ook een complete Heat verplaatsen
naar een andere plaatst doormiddel van Slepen & Neerzetten. Gewoon linkermuisknopklik
op de betreffende heat, houd de muisknop ingedrukt en verplaats de heat naar de gewenste
plaats.

In het volgende tabblad Hulp Functies (Handmatige heatindeling) kunt u een heat toevoegen
of verwijderen. Als u een heat wilt verwijderen moet de heat worden gemarkeerd in de linker
kolom "Genereer Heats van de sectie".
Het verwijderen van een heat is alleen mogelijk zolang er nog geen kwalificatie heat gefinisht
is.
In het midden van het scherm, zit de knop "Herindeling gebaseerd op Ranglijst". Deze is
actief als er een ranglijst bestaat. Als u op deze knop klikt, zullen alle heats worden
heringedeeld volgens de ranglijst.
Als u de volgorde van de rijders in een heat niet bevalt, kunt u een rijder makkelijk
verschuiven doormiddel van Slepen & neerzetten. Dit betekent dat u met de linkermuis knop
op een rijdernaam gaat staan, houd de knop ingedrukt, en sleep de rijder naar de gewenste
plek toe. Daarna de linkermuisknop loslaten. U kunt een rijder zelfs verschuiven als er
kwalificatie heats gereden zijn. De resultaten van een rijder zullen hierdoor niet kwijtraken,
zelfs als u hem naar een andere heat verplaatst. U kun ook een complete Heat verplaatsen
naar een andere plaatst doormiddel van Slepen & Neerzetten. Gewoon linkermuisknopklik
op de betreffende heat, houd de muisknop ingedrukt en verplaats de heat naar de gewenste
plaats.
U kunt ook een heat herbenoemen. Eenmaal rechter muisklik op de heat, daarna eenmaal
linker muisklik. Nu kunt u de naam van de heat wijzigen.
Dit kan handig zijn als u een evenement heeft met meerdere secties en u wilt uw heats
serieel genummerd hebben.
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Als u een frequentie of een transponder nummer van een specifieke rijder veranderd wilt
hebben, kunt u dat hier doen. Als u met de rechtermuis knop op een rijdernaam gaat staan,
open een submenu dat u in staat brengt om de frequentie of transponder nummer te
veranderen.
8.1.2

Hulp Functies.

Hier kunt u nog wat extra taken doen:

Rijder nummering: Door “Nummering van de rijders binnen de sectie” kunt u rijder nummers
genereren heat groepen. U kunt ook deze nummers resetten. Als u de optie “Genereer
Oplopende rijders nummers”, worden de rijder nummers oplopend gegenereerd. Dit
betekent, dat de rijder nummers worden gegenereerd door de rijders zonder een nummer in
de heat.
Met “Doorsnede sectie rijder nummering” kunt u rijder nummers genereren volgens de heats
van alle secties/klassen. U kunt ook hier weer de nummers resetten.
Als u “Gesorteerd op Land en Achternaam (EFRA)” activeert, worden de rijder nummers
gegenereerd naar nationaliteit en achternaam.
Met “Doorsnede sectie groep nummering” kunt u heats hernummeren doorlopend door alle
secties/klassen. Ook hier kunt u dit weer resetten.
8.1.3 Rijderslijst.
In dit tabblad kunt u veranderingen maken voor elke rijder apart. U kunt een rijder uit een
heat verwijderen en hem toevoegen aan een andere heat. Als u de indeling automatisch
heeft gecreëerd, dan zal de lijst in de rechterkolom leeg zijn. (Rijderslijst van een sectie),
anders worden de rijders die nog niet zijn ingedeeld zichtbaar. Als u een rijder wilt
verwijderen uit een heat, klikt u met de linkermuisknop op de naam, houd de muisknop
ingedrukt en sleep hem van de linker kolom naar de rechter kolom van dit scherm (rijderslijst
van de sectie). Om de rijders naar een andere heat te verplaatsen, slepen & neerzetten van
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de rijderslijst van de sectie naar de gewenste heat in het scherm Genereer Heats van de
Sectie.

8.1.4 Foutmeldingen.
Hier ziet u alle frequentie problemen van de heats alsmede andere problemen die
gedetecteerd zijn door RCM Ultimate. Dezelfde frequentie van twee rijders in een heat wordt
getoond alsmede alle rijders zonder frequentie in zijn of haar Inventaris gegevens rapport. U
kunt de frequentie van een rijder veranderen door met de rechtermuisknop op de rijdernaam
te klikken.

8.2
Kwalificatie.
Hier kunt u alle kwalificatie heats indelen. Dit is alleen mogelijk, wanneer een evenement
geladen is en kwalificatie geactiveerd is in de definitie van het sectiereglement.
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Door het gebruik van de tab Heatgegevens, kunt u de indeling maken. Met de tab Rijderslijst
kunt u de indeling aanpassen voor elke rijder apart. Na de indeling kunt u zien of er
problemen zijn ( als voorbeeld Frequentie problemen ) in het tabblad Foutmeldingen.
8.2.1 Indelen van de Heats.
Met de tab Heatgegevens kunt u automatisch de kwalificatie indeling maken, of u kunt een
bestaande indeling verwijderen. Ten eerste moet u de sectie selecteren in het bovenste
gedeelte van het scherm. ( Als u meerdere secties in uw evenement heeft.).
Met Instellingen Heat indeling kunt u het aantal rijders definiëren per heat en het aantal
heats. Door op de knop Creëer te klikken zal de indeling automatisch gebeuren. Met de knop
verwijder, verwijderd u de indeling. ( Alleen mogelijk als er nog GEEN heats zijn verreden ).

De indeling kan worden beïnvloed door extra argumenten:
Heatindeling gebaseerd op: Hier kunt u het volgende definiëren: de indeling maken volgens
de training indeling, trainingresultaat, de sterkteklasse van de rijders, kampioenschap
ranglijst van het vorige jaar, kampioenschap ranglijst van het huidige jaar of een willekeurige
indeling.
Opties voor Heatindeling: Als u het vakje "Mecanicien" aanvinkt, dan houd de indeling er
rekening mee dat een rijder die als mecanicien optreedt voor een andere rijder ( moet dan
wel worden ingegeven bij personen in het tab Inventaris gegevens) dat die niet in dezelfde
heat komen.
Het vakje Frequentie moet altijd worden aangevinkt om frequentie problemen te voorkomen.
Meestal staan de beste rijders in de laatste heat, dus deze optie zal dan ook aangevinkt
moeten staan. Heatindeling gemixt is alleen actief als het reglement een Top Plus reglement
is. Wanneer dit het geval is, zal deze optie moeten worden aangevinkt.
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In het volgende tabblad Hulp Functies (Handmatige heatindeling) kunt u een heat toevoegen
of verwijderen. Als u een heat wilt verwijderen moet de heat worden gemarkeerd in de linker
kolom "Genereer Heats van de sectie".
Het verwijderen van een heat is alleen mogelijk zolang er nog geen kwalificatie heat gefinisht
is.
In het midden van het scherm, zit de knop "Herindeling gebaseerd op Ranglijst". Deze is
actief als er een ranglijst bestaat. Als u op deze knop klikt, zullen alle heats worden
heringedeeld volgens de ranglijst.
Als u de volgorde van de rijders in een heat niet bevalt, kunt u een rijder makkelijk
verschuiven doormiddel van Slepen & neerzetten. Dit betekent dat u met de linkermuis knop
op een rijdernaam gaat staan, houd de knop ingedrukt, en sleep de rijder naar de gewenste
plek toe. Daarna de linkermuisknop loslaten. U kunt een rijder zelfs verschuiven als er
kwalificatie heats gereden zijn. De resultaten van een rijder zullen hierdoor niet kwijtraken,
zelfs als u hem naar een andere heat verplaatst. U kun ook een complete Heat verplaatsen
naar een andere plaatst doormiddel van Slepen & Neerzetten. Gewoon linkermuisknopklik
op de betreffende heat, houd de muisknop ingedrukt en verplaats de heat naar de gewenste
plaats.

U kunt ook een heat herbenoemen. Eenmaal rechtermuisklik op de heat, daarna eenmaal
linkermuisklik. Nu kunt u de naam van de heat wijzigen.
Dit kan handig zijn als u een evenement heeft met meerdere secties en u wilt uw heats
serieel genummerd hebben.
Als u een frequentie of een transponder nummer van een specifieke rijder veranderd wilt
hebben, kunt u dat hier doen. Als u met de rechtermuis knop op een rijdernaam gaat staan,
open een submenu dat u in staat brengt om de frequentie of transponder nummer te
veranderen.
8.2.2

Hulp Functies.

Hier kunt u nog wat extra taken doen:
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Rijder nummering: Door “Nummering van de rijders binnen de sectie” kunt u rijder
nummers genereren heat groepen. U kunt ook deze nummers resetten. Als u de
optie “Genereer Oplopende rijders nummers”, worden de rijder nummers oplopend
gegenereerd. Dit betekent, dat de rijder nummers worden gegenereerd door de
rijders zonder een nummer in de heat.
Met “Doorsnede sectie rijder nummering” kunt u rijder nummers genereren volgens
de heats van alle secties/klassen. U kunt ook hier weer de nummers resetten.
Als u “Gesorteerd op Land en Achternaam (EFRA)” activeert, worden de rijder
nummers gegenereerd naar nationaliteit en achternaam.
Met “Doorsnede sectie groep nummering” kunt u heats hernummeren doorlopend
door alle secties/klassen. Ook hier kunt u dit weer resetten.
8.2.3 Rijderslijst.
In dit tabblad kunt u veranderingen maken voor elke rijder apart. U kunt een rijder uit een
heat verwijderen en hem toevoegen aan een andere heat. Als u de indeling automatisch
heeft gecreëerd, dan zal de lijst in de rechterkolom leeg zijn. (Rijderslijst van een sectie),
anders worden de rijders die nog niet zijn ingedeeld zichtbaar. Als u een rijder wilt
verwijderen uit een heat, klikt u met de linkermuisknop op de naam, houd de muisknop
ingedrukt en sleep hem van de linker kolom naar de rechter kolom van dit scherm (rijderslijst
van de sectie). Om de rijders naar een andere heat te verplaatsen, slepen & neerzetten van
de rijderslijst van de sectie naar de gewenste heat in het scherm Genereer Heats van de
Sectie.
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8.2.4 Foutmeldingen.
Hier ziet u alle frequentie problemen van de heats alsmede andere problemen die
gedetecteerd zijn door RCM Ultimate. Dezelfde frequentie van twee rijders in een heat wordt
getoond alsmede alle rijders zonder frequentie in zijn of haar Inventaris gegevens rapport. U
kunt de frequentie van een rijder veranderen door met de rechtermuisknop op de rijdernaam
te klikken.
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8.3 Finale
Dit menu is alleen actief als een evenement geladen is. Voordat men een finale creëert kan
men in de tab rijders lijst zien of alle rijders een geldige kwalificatie hebben voor de finales (
afhangend van het reglement van de geselecteerde sectie).
Voordat u de finales creëert, kunt u aangeven of ook niet gekwalificeerde rijders ook in de
finales worden ingedeeld.

In de tab heatgegevens kunt u nu op de button Creëer finale heats klikken en de indeling van
alle finales worden automatisch gedaan volgens het reglement van de geselecteerde sectie.
In de tab Foutmeldingen kunt u de frequentie problemen zien.
Deze kunnen worden opgelost zoals beschreven staat in het hoofdstuk Indelingen van de
kwalificatie heats.
In het onderste helft van het scherm (Handmatige Finale Indeling) kunt u een finale
toevoegen of verwijderen. Als u een finale wilt verwijderen, moet deze gemarkeerd worden in
de linkerhelft van het scherm. Het verwijderen van een finale is alleen mogelijk als de
betreffende finale nog niet verreden is.
U kunt de volgorde van de rijders in de finales veranderen door eenvoudig Slepen &
Neerzetten van een rijder naar een andere positie. Maar, houd hier rekening mee, dat het
programma waarschijnlijk deze rijders niet correct berekend, wanneer deze rijders verplaatst
worden van een lagere naar een hogere finale. U moet deze dan handmatig corrigeren. Het
printen van de indelingen van de finales kan worden gedaan in het menu Overzicht / Print
menu.
Opmerking: alle correcties in de kwalificatie heats die invloed hebben op de ranglijst moeten
worden gemaakt voordat de indeling van de finales wordt gemaakt. Als u al de finale
indeling heeft gemaakt en u bent toch genoodzaakt om correcties in de kwalificaties heats te
maken, verwijder dan alstublieft de finale indeling en creëer een nieuwe finale indeling.
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9

Tijdwaarneming
Dit menu is alleen actief wanneer een evenement geladen is. Hier kunt u de training heats
starten, de kwalificatie en de finales. Nadat een race voorbij is kunt u resultaten printen ( om
alle andere rapporten te kunnen printen, gaat u naar het menu "Weergave").

Na een heat kunt u de resultaten corrigeren. Sommige straffen kunnen tijdens de heats
worden gegevens. Alle veranderingen die tijdens een heat zijn gemaakt, kunnen na de race
worden hersteld. De volgorde van het racen en de sortering van de races worden bepaalt
door het reglement.
Het tijdwaarneming scherm is het zelfde voor training en kwalificatie alsmede ook de finales.
De volgende verklaringen verwijzen u naar het algemene gedeelte van de tijdwaarneming.
9.1
Een heat voorbereiden
Selecteer eerst in de rechterkolom de sectie en de heat of finale die u wilt starten. De rijders
van deze heat / finale worden links getoond. Als er frequentie problemen in deze heat zijn,
ziet u links onder in het scherm een corresponderende fout melding. U kunt de transponder
en frequenties van een rijder hier bewerken. Klik met de rechtermuis toets op de rijder en
selecteer van het submenu de transponder nummer of frequentie. Alstublieft controleer in de
rechterkolom de race instellingen. Mits nodig, kunt u deze instellingen corrigeren. De start
methode, gewaardeerd op, de schraptijd en de racetijd kunnen worden veranderd. Verder
kunt u ook de baan condities instellen naar Droog of Nat.
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Door op de button net onder de klok "Verschil ten opzichten van het tijdschema" kunt u extra
kolommen in het race scherm laten tonen. Voor de oproeper is vooral de kolom "Verschil
leider" erg interessant.

9.2
Opwarmtijd en Transponder controle.
Normaal gesproken rijden de rijders een aantal ronden/minuten op het circuit voordat de heat
wordt gestart. Gebruik deze tijd om de juiste werking van de transponder te controleren en
om te kijken of alle rijders op het circuit zijn. Als een transponder de tellus passeert, wordt de
corresponderende rijder geel gemarkeerd. Dit houdt in, dat deze transponder nummer
correct is ingevoerd. U kunt ook de transponder log scherm openen met de functie toets F4.
Hier kunt u zien of al de transponders toegewezen zijn aan een rijder. Als een auto de tellus
passeert en u ziet geen naam bij het logbestand maar een transponder nummers staan, (in
het tijdwaarnemings overzicht ziet u de transponder rood gemarkeerd staan in de laatste rij)
moet u uitzoeken, aan welke rijder deze transponder toebehoort. Dubbelklik op de
transpondernummer (in het tijdwaarnemingscherm) opent een nieuw scherm waarin de
rijders worden getoond die nog niet de tellus hebben gepasseerd met een geregistreerde
transponder.
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Als u de rijder kent, kunt u gemakkelijk de transponder toewijzen aan deze rijder. Door
gewoon te dubbelklikken op de rijders naam. U kunt dit ook nog doen als de heat/finale als is
gestart. Dit betekent dat u de race kunt starten en deze transponder aan de rijder toewijzen
tijdens de race. De ronden en de tijden worden dan toegewezen aan die rijder en zijn dus
niet verloren gegaan. Als het een persoonlijke transponder is, zal deze in het eerste lege
velde van de transponder instellingen van de rijders worden geplaatst. Als er geen veld meer
leeg is, wordt het eerste veld overschreven. Als dit een leen-/clubtransponder betreft, wordt
deze in het veld Tijdelijke transponder ingevuld (mits clubtransponder zijn ingesteld).
9.3
Aftellen
Direct van RCM Ultimate of van het optionele programma RCM Voice, kunt u de
startprocedure automatisch laten doen. Door op de "Aftellen" button te klikken opent zich een
nieuw scherm aan de rechterkant van het tijdwaarneming scherm, waar u de voorbereiding
tijden kunt instellen. Het aftellen wordt gestart door op de groen pijl button te klikken in dit
scherm. Door op de een van de andere buttons te klikken, kunt u het aftellen stoppen (rode
vierkant button) of u kunt het aftellen op pauze zetten (twee rode lijnen button). Via een
geluidskaart in uw computer word de overgebleven voorbereidingstijd aangekondigd in een
vooringestelde interval. Veder zal de race starten nadat de voorbereidingstijd voorbij is. De
aankondigingen kunnen worden gedefinieerd worden in het menu Race
Beheer/Meldingen/Aankondiging van RCM Ultimate of van RCM Voice. U kunt kiezen om dit
scherm te sluiten door weer op de button "Aftellen" te klikken.

9.4
Start een heat
U start de heat of de finales door op "Start Race" button te klikken of door op de functie toets
F5 te drukken (Als u de aftel functie niet gebruikt). Volgens het ingestelde reglement wordt
een vertraagde start of een groepstart uitgevoerd. Een klein rood vakje in de rijders tabel
toon de geblokkeerde tijd. Er worden geen ronden in deze tijd geteld, maar de passering
wordt op de achtergrond wel geregistreerd. Dit voorkomt bewust baan afsnijden.
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Als er nu een transpondernummer in het overzicht wordt getoond, kan deze transponder toe
gewezen worden aan een rijder zoals beschreven hierboven. Een dubbelklik op de
transpondernummer opent een scherm waarin alle rijders worden getoond waar deze
transponder aan toe gewezen kan worden. De ronden en tijden die geteld zijn voor deze
transponder worden toegewezen aan de rijder en zijn dus niet verloren gegaan.
U kunt correcties aan de transpondernummers en frequenties maken voor elke rijder door
met de rechtermuis toets op de rijder naam te klikken. In het submenu wat dan verschijnt,
selecteert u wat u wilt veranderen. Maar hier moet u de informatie in typen.

Als er een Teamcup is geactiveerd via Instellingen / Tijdwaarneming, ziet u in de
rechterkolom onder Extra Opties de Teamcup ronden overzicht. Door hier op te klikken opent
zich een scherm welke de teamcup resultaten toont.
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9.5

Controle instrumenten tijdens een actieve heat.

9.5.1 Race tijd.
Aan de bovenkant van het race overzicht worden de racetijd, de huidige racetijd en de
overgebleven racetijd getoond. Als u de functie verschil ten opzichte van het tijdschema
heeft geactiveerd in Instellingen / Tijdwaarneming, wordt deze ook getoond.

9.5.2 Ronde tijden.
Door met de rechtermuis toets op een rijder te klikken, opent zich een scherm met daarin de
rondetijden. Alle rondetijden van deze rijder worden getoond en een nieuwe scherm en
kunnen makkelijk worden gecontroleerd. Verder kunt u ook een scherm openen met de
ronde statistieken van elke rijder. De statistieken tonen de rondetijden en een grafisch
formaat en kunnen ook worden geprint.
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9.5.3 Online correcties
Tijdens het tijd waarnemen van een heat, is het correctie menu niet beschikbaar. U kunt
alleen handmatig een ronden erbij of eraf halen voor een specifieke rijder. In het scherm
onderin het race overzicht vind u een tel box voor elke rijder. Het nummer die in de tel box
staat, is de rijder nummer mits deze beschikbaar is. Als de rijdernummer niet is ingesteld,
wordt de autonummer getoond. U kunt ronden toevoegen (door op het + teken te klikken) of
ronden eraf halen (door op de - teken te klikken.

De handelingen worden opgeslagen en geregistreerd als correcties. Wij adviseren u een
rijder niet de gehele heat handmatig te tellen. U doet er dan verstandig aan om de rijder te
informeren, dat hij geen transponder in zijn auto heeft en dat hij dit moet gaan doen.
Handmatig getelde ronden worden gemarkeerd op het resultaat sheet.
Vanuit een submenu, waar u toegang to hebt door met de rechtermuis toets op een rijder te
klikken, heeft u toegang tot de online straffen.

Stel op Nul is en herstart de telling: Zet de ronden van de rijder op nul en begint opnieuw
te tellen.
Beëindig nu de Tijd: De race zal worden beëindigd voor deze rijder en er worden geen
ronden meer geteld. De ronden die al geteld zijn zullen worden behouden.
Baan Condities: U kunt de conditie van het circuit op Droog of Nat instellen tijdens de race.
De rondetijden worden gemarkeerd met Droog of Nat. U kunt de circuit condities ook na de
race instellen. Met de rechtermuis toets klikt u op een heat rechts van het race overzicht en
selecteert van het submenu de waardering Droog of Nat.
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of
9.6
Race annuleren
Als u een race moet annuleren door een essentiële reden, kunt u dit doen door op de "Race
Annuleren" button te klikken. De race wordt dan afgebroken als u dit nog eens bevestigd.
Alle resultaten worden op 0 gezet.

9.7
Race finishen.
Nadat de racetijd voorbij is, word de laatste ronde van alle rijders geteld en de rijders, welke
de race hebben uitgereden worden licht blauw gemarkeerd in het tijdwaarneming scherm. In
het onderste gedeelte van het scherm, worden de nummers van de auto's die zijn gefinisht
getoond. Nadat alle rijders hun race hebben gefinisht, klikt u op de "Race finishen" button of
u druk op de functie toets F6. De race zal ook finishen nadat de doorlooptijd is afgelopen
(mits deze is ingesteld).

Eerst moet u de nieuwe records bevestigen (als er in de betreffende heat nieuwe records zijn
gemaakt). Nieuw records worden opgeslagen in de inventaris gegevens die gerelateerd zijn
aan het race circuit en worden geprint op de resultaat sheet. RCM Ultimate heeft vier
verschillende type records: daadwerkelijke beste ronde, daadwerkelijke beste resultaat,
beste ronden ooit op het circuit en beste resultaat ooit op het circuit.
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De resultaten worden opgeslagen volgens de instellingen, en een database back-up wordt
uitgevoerd. Nu worden alle benodigde rapporten gegenereerd. Dit proces kan soms enige
tijd in beslag nemen, en de voortgang van dit proces wordt in een klein scherm getoond. Het
print menu wordt getoond, en na het printen bent u klaar voor de volgende heat.
9.7.1 Print resultaten
Wanneer een heat gefinisht is, verschijnt er een print menu. U kunt de printers en het aantal
kopieën selecteren.

Verder kunt u selecteren of u direct wilt printen of eerst een printvoorbeeld wilt zien van de
resultaten. Als u nog een kopie van de resultaten wilt hebben, kunt u deze printen door op
printvoorbeeld te klikken rechts boven in het scherm.
Als een transponder nummer word geprint in plaats van een rijders, klik dan alstublieft op
deze heat in het rechterkolom overzicht, klik met de rechtermuis toets op de heat en
selecteer Herschrijf rapport. De transponder nummer zal nu worden verwijderd.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 53 van 182

De resultaten kunnen ook worden geprint via het menu Weergave / Overzicht Print (F2).
9.7.2 Bevestigd – Niet bevestigd
Dit wordt gebruik voor de technische inspectie. Tijdens kwalificatie in het niet nodig om een
heat te bevestigen. Maar tijdens finales wordt deze functie gebruikt om de rijders te laten
opklimmen (Kerstboom systeem) naar een hogere finale. Alleen als een finale bevestigd is,
kunnen de rijders opklimmen. Als u correcties moet aanbrengen aan de resultaten van een
finale, moet u die finale herbevestigen.
U bevestigd een heat of een finale door met de rechtermuis toets op de heat/finale te klikken
in de overzicht sectie. Daarna klik ut op bevestigen.

Heat niet geteld: In het zelfde menu vind u de optie om deze heat niet mee te laten tellen. De
resultaten zullen worden behouden en kunnen worden geprint, maar de resultaten worden
niet gebruikt voor de ranglijst of het totale resultaat. Mocht het nodig zijn, kunt u deze
instelling annuleren door "Heat geteld" te selecteren in het submenu.
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9.8 Correcties
In de race overzicht en na de race in gefinisht kunt u met de rechtermuis toets op een rijder
klikken en het menu correcties kiezen vanuit een submenu.

Een scheidsrechter commentaar kan automatisch worden toegevoegd. U kunt veranderingen
in de heat resultaat maken van de ronden en de eindtijd.
U kunt ook per ronde afzonderlijk deze op ongeldig zetten. Om dit te doen, klikt u op de drie
punt button aan de rechtereinde van het invoer veld voor de besttijd. Er opent zich een
scherm met alle ronde tijden.
Door met de rechtermuis toets op een ronde te klikken en van het submenu op "Ronde niet
meetellen" te klikken. Dit kan ook direct gedaan worden door "rondetijden" te selecteren
vanuit het menu correcties.
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Enkele rondes kan men niet laten meetellen. Om dit te doen, klik op de button met de 3
punten in het vel van Besttijd. Een scherm opent zich met all ronde tijden. Rechts klikken op
een ronde en selecteer vanuit het volgende menu Ronde niet mee tellen. Dit kan men ook
direct doen vanuit het menu correcties en dan rondetijden te selecteren.
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Ook kunt een vaste tekst wat in RCM Ultimate nu zit invoeren als reden van de correctie.
Deze vaste berichten zullen in een volgende versie van RCM Ultimate ook in het veld
“Straffen” beschikbaar zijn.
Na een correctie worden alle benodigde rapporten en ranglijsten gegenereerd. Dit zorgt
ervoor dat de ranglijsten altijd up-to-date zijn. Als u per ongeluk wat verkeerde correctie heeft
gemaakt, kunt u deze ongedaan maken door op de herstel button te klikken.
De correcties worden op de print uitdraaien gemarkeerd met een enkele letter als volgt:
L = betekent correctie van de Ronden.
E = betekent correctie van de Tijd.
B = betekent correctie van de Beste tijd.
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9.9
Straffen
Door met de rechtermuis toets op een rijder te klikken in het tijdwaarneming scherm, opent
zich een submenu waar u Straffen kunt selecteren. Een scherm soortgelijk aan het scherm
correcties opent zich. Hier vind u straffen die gebaseerd zijn op de EFRA en IFMAR regels
alsmede van sommige andere federaties.

Waarschuwingen kunnen worden ingevoerd en opgeslagen. Daarvoor weet u op elke
gewenst moment hoeveel waarschuwingen een rijder heeft. U kunt alle straffen annuleren
door op de button recht van de straffen te klikken.
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RCM Ultimate heeft de volgende standaard straffen:
Tijdstraf: Dit is een tijdstraf en de tijd moet worden ingevoerd aan de linkerkant van de straf
button.
Stop & Go: Dit wordt gebruikt als een rijder iet in staat is om de Stop & Go straft te voldoen.
Links moet de aantal seconden invoeren. De ingestelde seconden aan de linkerkant worden
in mindering gebracht en de ronden worden met 1 verminderd, wanneer de seconden meer
zijn dan de eindtijd na race einde. Anders zal de tijd worden toegevoegd.
Tijd van beste heat: De ingestelde tijd wordt toegevoegd aan het resultaat van de beste
heat.
Ronden van de beste heat: Het aantal ingestelde ronden worden afgetrokken van de beste
heat.
Schrap Beste Heat: De beste heat van de rijder wordt niet geteld. Dit wordt opnieuw
berekent na elke serie heats. Deze optie kan herhaaldelijk worden gebruikt, als voorbeeld als
u niet wilt dat een tweede beste resultaat van de rijder wel geteld wordt. In dit geval, stel het
aantal beste heats naar annuleren in het linker invoerveld.
Uitsluiting van Heat: Het resultaat van deze heat wordt op 0 gezet.
Race diskwalificatie: De rijder wordt gediskwalificeerd voor de hele wedstrijd. De resultaten
zijn niet in de ranglijst. De diskwalificatie kan ten alle tijden worden ingesteld. Als u dit tijdens
de kwalificatie doet, komt de rijder niet in de ranglijst voor en kan geen finales rijden.
Wanneer u dit in de finales doet, kan de rijder niet opklimmen naar een volgende finale, de
eerst volgende rijder zal dan wel opklimmen naar die finale. Wanneer u een rijder aan het
einde van een race diskwalificeert, wordt de rijder uit de ranglijst verwijderd en de volgende
rijder klimmen in de ranglijst één plaats op.
Waarschuwing 1 -3: U kunt commentaar schrijven voor de officiële waarschuwing. De
waarschuwingen worden opgeslagen en zijn zichtbaar op elk gewenst moment, ook hoe
vaak een rijder al een waarschuwing heeft gehad.

Automatisch commentaar: Alle straffen worden automatisch opgeslagen en resulteren in
automatisch commentaar in de jury notities. Dit commentaar wordt geprint op de resultaat
sheet.
Commentaar: Extra commentaar kan worden toegevoegd en worden geregistreerd op de
resultaat sheet.
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9.10 Een heat opnieuw rijden.
Als een heat/finale (om welke reden dan ook) opnieuw moet rijden, moet u de heat uit het
overzicht in de rechterkolom selecteren. Voordat u de race opnieuw kunt starten, moet u
eerst op de "Race leegmaken" button klikken.

U moet de vraag "Wilt u de actuele heat overschrijven?" bevestigen door op de OK button te
klikken voordat de resultaten van de al gereden heat worden verwijderd. Nu kunt de heat /
finale opnieuw starten.
9.11 Stroom storing
Na een stroom storing / uitval van PC of aan abnormale einde van het programma, kunnen
de resultaten van de laatst gereden heat terug gehaald worden tot aan de laatst getelde
ronde. Herstart RCM Ultimate, laad het evenement en selecteer tijdwaarneming. Nu klikt u
met de rechtermuis toets op de betreffende heat. Een submenu poet zich nu waar u kunt
selecteren "Heat / Run terughalen". Nu ziet u de resultaten van de heat zoals het was
voordat de storing optrad. Nu klikt u wederom met de rechtermuis toets op de heat en
selecteert u "Herschrijf Rapport". Nu kunt u de resultaten pinten van de tijd dat de storing
begon, zoals gebruikelijk.

9.12

Extra functie in het tijdwaarnemingscherm.

Door met de rechtermuis toets op een rijder te klikken, opent zich een nieuwe submenu. Hier
kunt u de resultaat van een rijder exporteren en importeren in een XML-bestand. Als een
Master –Slave -Tijdwaarneming actief is, kunt u ook het resultaat overdragen naar Slave en
andersom.
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Door met de rechtermuis toets in het rechtergedeelte van het scherm te klikken, kunt u ook
het resultaat van een volledige heat exporteren en importeren in een XML-bestand. Hier kunt
u het complete resultaat van die heat naar de Slave en/of de Master overdragen. Tenslotte
kunt u de rapporten een Droge of Natte waardering geven. Dit is o.a. van belang bij finales
voor het opklimmen naar een volgende finale of zelfs de hoofdfinale.

Als laatste maar zeker niet als minste, kunt u commentaar voor deze heat toevoegen. Dit zal
dan ook op de resultaat print worden geprint.
9.13 Transponder Zwarte lijst.
Het programma is nu uitgerust met en zwarte lijst van gestolen transponders. De
transponder die is opgeschreven in de lijst, zal niet meer geteld worden. Deze lijst wordt
onderhouden door RC-Timing en kan niet door het programma worden bewerkt.
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10

Inventaris Gegevens
De zorg van de inventarisatie van de gegevens is een van de belangrijkste dingen van de
database. De inventarisatie van gegevens moet up-to-date worden gehouden en zoveel
mogelijk bijgewerkt zijn. Het wordt veel eenvoudiger om in de toekomst evenementen te
organiseren, als de gegevens van de sectie / klassen, de regels/reglementen, rijders, club en
de organisator enzovoorts volledig zijn geregistreerd.

Door het menu inventaris gegevens zijn de volgende functies voor de administratie
beschikbaar:
*
Bewerk Evenementen: Voor het maken van een nieuw evenement moet u gebruik
maken van het menu Bestand.
*
Bewerk of creëer clubs: Dit is optionele informatie om een rijder met een club te
associëren.
*
Bewerk of creëer teams: Dit is optionele informatie om een rijder met een team te
associëren
*
Bewerk of creëer de persoonlijke gegevens van een rijder.
*
Bewerk of creëer een sectie/klasse: Het is verplicht dat u secties/klassen combineert
met de reglementen, alstublieft creëer eerst een reglement en dan een sectie.
*
Bewerk of creëer transponder sets: Dit is optioneel als u een rek met leen
transponders heeft om uit te delen.
*
Bewerk of creëer een organisator en de circuit gegevens.
*
Bewerk of creëer de reglement die de wedstrijd automatisch van kwalificaties naar
finale leid.
*
Bewerk of creëer een puntenschema die gebruikt kan worden in een kampioenschap.
*
Bewerk of creëer een bepaalde startvolgorde.
*
Bewerk of creëer constante zoals landencodes, frequenties en federaties/bonden.
*
Archiveer de persoonlijke gegevens.
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10.1 Evenementen
Het evenementen scherm toont alle evenementen, welke soms zijn gestart met dit
programma. De evenementen die NIET met Actief gemarkeerd zijn, zijn opgeslagen in het
gegevens archief. De met Actief gemarkeerde evenementen kunnen direct vanuit de
database geladen worden. Als de hele lijn van een evenement groen is, dan is het
evenement al geladen. Creëer een nieuw evenement, verwijder een evenement of een
evenement sluiten kan alleen worden gedaan in het menu Bestand. Hier kunt u alleen een
evenement bewerken.

10.1.1 Details van een evenement
Door dubbel te klikken op een evenement of gebruik te maken van het tabblad
"Detailoverzicht" toont de detail gegevens van een evenement.
Evenement: Dit is de naam van het evenement. Gebruik niet alleen de datum of de naam
van de verschillende secties. Dit is de algemene naam van het evenement.
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Organisator: Dit is de organisator of een persoon, die het evenement houdt. Het is
noodzakelijk, dat de club/persoon al is ingevoerd in de database. Als u op de pijltje links klikt
aan de rechterkant van het scherm, kunt u organisators/personen kiezen die al in de databes
staan.
Transponder Set: Meestal heeft een organisator een eigen transponder set om uit te lenen
aan rijders die geen persoonlijke transponder hebben. Om met een transponder set te
werken, moet de naam alsmede alle nummers zijn ingevoerd in de inventaris gegevens
menu. U kunt altijd later de naam van de transponder set veranderen.
Federaties: Als een evenement onder een federatie / bond wordt verreden, kunt u hier de
naam ingeven.
Evenementtype: Dit is de type van het evenement, bijvoorbeeld een Nationaal
Kampioenschap race..
Begin datum: Datum wanneer het evenement begint.
Eind datum: Datum wanneer een evenement eindigt. Als een evenement één dag duurt,
dan is de begin en eind datum hetzelfde.
Evenement nummer: Als het evenement tot een kampioenschap telt, dan kan het nummer
van de ronde hier worden ingegeven.
Publiceer het evenement op MyRCM: Als de tijdwaarneming computer toegang heeft tot
het internet en u wilt de resultaten van het evenement op MyRCM gepubliceerd hebben, dan
zal deze functie moeten worden aangevinkt. Houd er rekening mee, dat verdere instellingen
in het menu "Instellingen" nodig zijn.
10.1.2 Details op MyRCM
Publiceer het evenement op MyRCM: Als de tijdwaarneming computer toegang heeft tot
het internet en u wilt de resultaten van het evenement op MyRCM gepubliceerd hebben, dan
zal deze functie moeten worden aangevinkt. Houd er rekening mee, dat verdere instellingen
in het menu "Instellingen" nodig zijn.

Verder kunt u de volgende informatie activeren:
Gebruik locale Teams voor registratie: De naam van het team wordt vergeleken met de
locale team namen die zijn ingevoerd.
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Gebruik locale Clubs voor registratie: De naam van de club wordt vergeleken met de
locale club namen die zijn ingevoerd.
Activeer race registratie: De registratie op MyRCM is geactiveerd. U kunt hier de tijd
bepalen van en tot wanneer men zich kan registreren via MyRCM. U kunt ook een wachtlijst
activeren en u kunt aangeven hoeveel registraties worden geaccepteerd. Met de optie
“Activeer Deelnemers beperking per Sectie” kan het aantal deelnemers per sectie / klasse
worden gelimiteerd. De beperking moet worden aangegeven in het tabblad “Sectie”.
Als laatste kunt u aangeven of men wel of niet verplicht is om als rijder een MyRCM account
te hebben voor inschrijving van de betreffende wedstrijd.
10.1.3
Details van een sectie / klasse.
Door op het tabblad "Sectie" te klikken worden alle sectie/klassen u getoond van dit
evenement en op welk circuit de sectie/klasse wordt geracet. Hier kunt u alleen het circuit
veranderen. Door dubbel te klikken op de sectie/klasse wordt u in staat geteld om het circuit
te kiezen ( als er meer dan één circuit is toegewezen aan de organisator). Toevoegen of
verwijderen kan alleen worden gedaan in het menu Inventaris Gegevens / Organisators Circuits.

Als u Aantal deelnemers per sectie heeft geactiveerd in het tabblad MyRCM, dan kunt u hier
de aantallen invoeren. Klik hiervoor op de betreffende sectie/klasse om het te markeren en
vul het aantal maximale deelnemers is. 0 houd in dat er geen beperking op het aantal
deelnemers is.
10.1.4 Details van het rapport Logo.
Hier kunt u het standaard logo voor het actieve evenement veranderen door “Negeer het
standaard rapport logo voor het huidige evenement” te activeren. Klik op het mapje aan de
rechterkant van het scherm, en zoek de gewenste logo op ( GIF). Dit logo wordt ook op RCM
Publisher en RCM WebPublisher getoond.
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10.1.5 Details van de voettekst.
Hier kunt u de namen van de officials, wedstrijdleider, tijdwaarnemer sportcommissaris en
technische inspectie in vullen. Dit is dan te zien in elke print uitdraai onderaan.

10.1.6 Details van de rapporten.
Het tabblad "Rapport" toont u de diverse mappen waarin de rapporten zijn opgeslagen. Er is
een map voor elke sectie. Deze mappen worden gebruik zoals in Windows Explorer. Als e
een web browser op uw computer geïnstalleerd heeft, kunt u de rapporten doormiddel van
op het bestand dubbel te klikken zien.
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Hier kunt u controleren of de rapporten bestaan wanneer het programma een foutmelding
geeft van “Kan geen…….rapport vinden” of “Gegevens zijn niet beschikbaar”.
10.1.7 Opslaan.
Als u verandering heeft gedaan, vergeet dan niet op de “Opslaan” button te klikken aan de
bovenkant van het scherm voordat u dit scherm afsluit.

10.2

Clubs.

Het club menu toont alle clubs die er zijn opgeslagen in de database. U kunt deze gegevens
veranderen, nieuw club toevoegen of een club verwijderen. De club gegevens in niet
verplicht, het wordt alleen gebruikt als extra informatie. Als een club heeft ingevoerd, kunt u
deze club aan een rijder toevoegen.
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Voor een club kunt u diverse gegevens invoeren, de naam, het adres, een contact persoon,
telefoon, e-mail adres en de website.

Als de optie MyRCM is geactiveerd, zal deze club worden gebruikt voor registratie op
MyRCM als in het evenement de optie Locale Clubs is geactiveerd ( in de tab MyRCM).
10.3 Teams.
Het team menu toont alle teams welke zijn opgeslagen in de database. U kunt de gegevens
veranderen, een nieuw team toevoegen of een team verwijderen. De team gegevens zijn
alleen verplicht, als u the teamcup functies gebruikt. Als u informatie over een team heeft
ingevoerd, kunt u het team aan een rijder toewijzen.
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Voor een team kunt u de naam invoeren, een bijnaam, het adres, een contact persoon,
telefoon nummer, e-mailadres en een website.

Als MyRCM geactiveerd is, zal dit team worden gebruikt bij de registratie op MyRCM als in
het evenement het gebruik van locale teams is geactiveerd (in de tabblad MyRCM).
10.4 Personen.
Alle gegevens van een rijder en de verwante secties, worden in de Inventaris gegevens
ingevoerd.
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10.4.1 Persoonlijke gegevens.
Vanuit de lijst in de linker of rechterkolom kunt u een persoon selecteren. Links klikken op
een persoon in een lijst, toont de persoonlijke gegevens in de onderste helft van de
rechterkolom. Daar kunt u de gegevens corrigeren. Let op, als u gegevens veranderd of
toevoegt, dat u eerst op opslaan moet klikken voordat u verder kunt gaan met een andere
persoon. Als een rijder niet in de database staat, kunt u een nieuwe creëren door op de
"Nieuw Persoon" button te klikken links bovenin het scherm.

De lijst met de hoofdgegevens kan men doorzoeken zoals beschreven staat in hoofdstuk 4
van het handboek. Trouwens, alle sorteer definities worden verwijderd als u het venster sluit
en weer opent.
De rijder gegevens in het onderste gedeelte van de rechterhelft van het scherm is verdeeld
in twee gedeeltes: De tab Personalia toont alle persoonlijke gegevens.
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Hier moet u de naam invoeren (dit is een verplicht veld), adres, telefoon nummer, E-mail
adres, geboorte datum, de federatie en welke club. Verderop kunt u een afbeelding van de
rijder toevoegen. klik op de open button aan de rechterkant van de rijdergegevens scherm.
De afbeelding moet voldoen aan de volgende condities: 150 x 170 pixel, 96 dpi, bmp of Jpeg
formaat.
De licentie kan worden gerelateerd aan een sectie en / of aan een persoon. Dit hangt af van
de gegevens opgenomen in een sectie. Als een licentie nodig is voor een sectie, wordt de
licentie gegevens beschikbaar via de sectie gegevens. Als u op z'n minst één sectie racet
waar geen sectie licentie voor nodig is, kunt u de licentie informatie invoeren bij de rijder
gegevens met de licentie tab. Hier kunt het licentie nummer ingeven, tekst toevoegen, de
land code (afkorting) en de licentie uitgever. Door het activeren van de licentie box betekent,
dat de rijder een licentie heeft.

Let erop, dat u alle veranderingen moet opslaan volgens u naar een andere persoon gaat.
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10.4.2 Persoonlijke gegevens sectie gebaseerd.
Een geselecteerde persoon vanuit de lijst aan de rechterkant, wordt ook weergegeven in de
linkerkolom. Rijders gemarkeerd met een + teken voor hun naam, hebben al secties
toegewezen gekregen. U kunt een sectie aan een rijder toevoegen door op de rechtermuis
toets te klikken op zijn/haar naam, en "Nieuwe sectie" selecteren.

U kunt ook de button "Nieuwe Sectie" bovenaan het scherm hiervoor gebruiken. Als u deze
persoon markeert door erop te klikken en dan de CTRL-toets in te houden, kunt u een sectie
aan alle gemarkeerde personen toe wijzen. Door rechts te klikken op een persoon, kunt u de
gegevens overnemen van een andere sectie die deze persoon al heeft. Het verwijderen van
een sectie van een rijder wordt ook gedaan in dit menu alsmede ook bovenaan het scherm.
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Als u op een sectie van een rijder klikt, ziet u de sectie gerelateerde gegevens van deze
rijder in de onderste rechterhelft van het scherm. Frequenties, transponders enzovoorts
kunnen hier voor de sectie worden ingevoerd.

In de frequentie tab, kunt u allen frequenties invoeren die de rijder gebruikt. U kunt
respectievelijk de frequentie in MHz of het kanaal nummer invoeren. RCM Ultimate stelt u in
staat om 4 frequenties per rijder in te voeren en ook het Spectrum / DSM systeem. Als u de
frequenties invoert, dan kunt u middels de stip voor de frequentie, aangeven welke de rijder
op dat moment gebruikt, die stip word dan groen. Als de rijder een andere frequentie gebruikt
dan diegene die groen is gemarkeerd, klik dan op een cirkel met de juiste gebruikte
frequentie. Verder kunt u ook aangeven of de rijder een synthesizer zender gebruikt, en als
er frequentie veranderingen moeten worden geregistreerd.

De transponder tab stelt u instaat om 4 persoonlijke transponders en een tijdelijke
transponder in te voeren. Het veld tijdelijke transponder wordt voornamelijk gebruikt voor de
uitleen transponders van uw club. De tijdelijk transponder werk net zoals de persoonlijke
transponder, maar RCM Ultimate heeft een subroutine om de tijdelijke transponders aan het
eind van de race dag alle ingevoerde tijdelijke transponders te verwijderen.
Het gebruik van tijdelijke transponders werkt alleen goed, als de transponders als een set
zijn ingevoerd en het gebruik van de transponder set is ingesteld op inactief (kijk alstublieft
onder het Tools menu). Als een transponder niet geregistreerd is en de rijder passeert de
tellus, kan deze alsnog aan de rijder worden toegewezen.
Het programma herkent of men een persoonlijke of tijdelijke transponder heeft.
In het tab "rijder" zijn de gegevens optioneel, maar het kan de race organisator makkelijker
maken om informatie te krijgen.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 73 van 182

Mecanicien: Als een andere rijder optreedt als mecanicien voor deze rijder, zou u hier de
naam van deze rijder in moeten vullen. RCM Ultimate zorgt er dan automatisch voor, dat bij
de automatische indeling deze beide rijders niet in dezelfde heat komen.
Team: Als u de Teamcup functie gebruikt, moet u hier het team invoeren.
Vaardigheden: RCM Ultimate ondersteunt prestatie categorie. U kunt een waarde invoeren
tussen 1 (Expert) en 1000 (Amateur). De vaardigheden kunnen worden gebruikt voor de
indeling van de heats.
Niveau: U kunt de rijders van een sectie in verschillende niveaus organiseren. Dit kan
worden gebruik voor de heat indelingen alsmede voor de finale ranglijsten. Selecteer het
gewenste niveau uit de lijst.
Prestatie 1 en 2: Hier kunt u de goede resultaten van een rijder invoeren.
Sponsor: Dit is alleen ter informatie.
Leeftijd groep: Hier kunt u de leeftijds groep van de rijder in de sectie invoeren. Deze
definitie kunt u selecteren uit de standaard waarden.
De licentie tab is alleen beschikbaar, als de voor de sectie een licentie wordt gebruik. De
gegevens hier zijn het zelfde als in de personalia.
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De tab Modelgegevens stelt u in staat om informatie in te voeren van de producten die de
rijder gebruikt. Informatie zoals de auto model/type, motor, body, banden, zender en accu's
kunnen worden ingevoerd. Als extra kunt u onder de map knop rechts, een afbeelding van
het model opslaan. Het formaat van deze afbeelding moet zijn: 260 x 140 pixel, 96dpi, bmp
of Jpeg formaat.

Bij het tab Opmerkingen, heeft u de mogelijkheid om technische bezwaren met commentaar
in te vullen.
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10.5 Secties.
Met deze menu selectie kunt u een sectie/klasse creëren, de gegevens van een sectie
veranderen en een sectie verwijderen. Om de gegevens te veranderen moet u inde lijst de
sectie selecteren en dan het tab Detailweergave openen.

Om een nieuwe sectie / klasse te creëren gebruikt u de knop Nieuwe Sectie bovenin het
scherm.
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In de tab Detailweergave kunt u de volgende gegevens invoeren:
Code: Bijnaam / Verkorte naam voor de sectie.
Naam: Naam van de sectie in details.
Reglement: Volgens welk reglement de sectie verreden moet worden. Het is nodig dat het
reglement in ongevoerd en dat het reglement in de database bestaat. Het moet al in het
menu Inventaris gegevens / Reglementen zijn gedefinieerd.
Licentie vereist: Als dit in geactiveerd, de licentie gegevens worden toegewezen aan de
sectie en moet worden ingevoerd aan de persoonsgegevens in het sectie veld.
Transponder vereist: Als deze optie geactiveerd is, moet er een transponder
ingevoerd/opgegeven zijn (beschikbaar in de volgende versie van MyRCM).

In het tabblad “Stem Profielen” kunt u de profielen kiezen voor de aankondigingen. Dit doet u
door op de 3 punt button te klikken en een profiel te selecteren. De profielen moeten worden
aangemaakt in Race Beheer – Meldingen -Aankondigingen.
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10.6 Organisators – Circuits.
10.6.1 Organisator.
Organisatoren zijn de clubs of personen die als gastheer optreden voor het evenement. Het
is belangrijk om tenminste één circuit aan een organisator toe te hebben gewezen.

In de linkerkolom van het scherm worden alle organisator getoond. Het nummer wat tussen
de haakjes staat, is het aantal circuits dat deze organisator heeft. Om de details van een
organisator te zien klikt u links op de naam in de lijst. Om een nieuwe organisator aan te
maken gebruikt u de button "Nieuwe Vereniging" aan de bovenkant van het scherm. U moet
op z'n minst de naam opgeven - de andere velden zijn niet verplicht.
Opmerking: Zonder een organisator en circuits is het niet mogelijk om een evenement aan te
maken.
10.6.2 Circuits.
Door op de naam van de organisator te klikken in de linkerkolom, ziet u welke circuits de
organisator heeft. Als u een nieuw circuit wilt aanmaken, gebruik dan daarvoor de "Nieuw
Circuit" button voor in de bovenkant van het scherm. Dan wordt er een nieuw circuit aan de
organisator toegewezen. links klikken op het circuit, wordt er in het rechter gedeelte van het
scherm de details getoond van het circuit.
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De lengte van het circuit is er alleen ter extra informatie, maar de minimale frequentie
afstand wordt gebruikt voor de indelingen van de heats en kan zo makkelijk frequentie
conflicten ontdekken. Ook is het belangrijk om de schraptijd in te stellen, voor de
tijdwaarneming zo dat deze te korte ronden kan vermijden.
Enkelstart / Staggeredstart: Start racetijd van alle rijders na: Hier kunt u de tijd instellen,
nadat de klokken van alle rijders zijn gestart na de start van de heat, ongeacht of een auto
nu wel of niet de tellus heeft gepasseerd. Of de eerste ronde wordt geteld of niet, hangt af
van de baan en is alleen geldig voor groepstarts. Het tellen van de eerste ronde kan worden
ingesteld voor verschillende Training / Kwalificatie en Finales. Met het tabblad Records
worden de opgeslagen records getoond.

In het onderste gedeelte van de rechterkolom staat de historie van de records, en in het
bovenste gedeelte van het scherm worden de actuele records getoond.
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Verwijder een record: U markeert een record in het bovenste of onderste gedeelte van het
scherm en klik op de kruis button aan de rechterkant van het scherm.
Deactiveer recorden: Bijvoorkeur zult u deze functie gebruiken in plaats van de records
verwijderen. Markeer de record in de bovenste lijst en klik op de beneden pijl button aan de
rechterkant van het scherm. Dit zal het record naar de lijst met inactieve records verplaatsen.
Als er een nieuw record wordt gereden, zal RCM Ultimate het oude naar de inactieve lijst
zetten en het nieuwe record op de actieve lijst plaatsen.
Om een record te heractiveren van de inactieve lijst, markeer het in de lijst en klik op de naar
boven pijl button aan de rechterkant van het scherm.
Verder kunt u ook de records bewerken alsmede nieuwe toevoegen. Als u een nieuw record
wilt toevoegen, klik op de note-pad button aan de rechterkant van het scherm, en een invoer
scherm voor de nieuwe record verschijnt. Als u een record wilt bewerken, klik op een record
en dan op de pen button rechts. De details van dat record worden u getoond en u kunt deze
gaan bewerken.

10.7 Transponders.
Hier kunt u de clubtransponders invoeren, om uit te delen aan die rijders die geen
persoonlijke transponder hebben.

Eerst moet u een nieuwe set aanmaken door op de button Nieuwe TX Set te klikken. Daarna
moet u een naam van de set invoeren.
Door het tab Detailweergave te openen, kunt u hier de transponder nummers invoeren in
sets van 10.
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Standaard is één serie. U kunt meer transponder series toevoegen door op het memo blokje
te klikken.
De transponder set die in het tabel groen gemarkeerd is, is de actieve transponder set.
Vergeet niet uw werk op te slaan voordat u het scherm afsluit.
10.8

Transponder opzoeken.

Deze functie nieuw is zeer makkelijk, als een organisator zijn clubtransponders uitgeeft aan
de rijders die geen persoonlijke transponder hebben. Eerst moet u alle clubtransponder
nummers invoeren die beschikbaar zijn.

Klik op de button „Nieuw“ en de details aanzicht wordt geopend. Hier kunt en een verkorte
naam voor de transponder invoeren ( Als voorbeeld MG1 = Mach Groen 1). Dit wordt geprint
op de rapporten / indelingen. Verder moet u de gehele transponder nummer invoeren. Met
het veld „Actief“ kunt u aangeven of deze transponder gebruikt zal worden of niet.
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Als het opzoeken in geactiveerd via Instellingen > Tijdwaarneming > Transponder Opzoeken
en u maakt de heat indeling, zal RCM Ultimate automatisch een transponder zoek doen naar
rijders die nog geen transponder hebben. De transponder wordt dan toegevoegd in het veld
Tijdelijk Transponder. De transponder Opzoeken kan ook direct worden ingevoerd bij de
rijders gegevens. Door op de 3 punt button te klikken aan het eind van het Tijdelijke
Transponder veld, kunt u de Transponder Opzoeken selecteren. U kunt dan de verkorte
naam van de transponder invoeren. Rechts daarvan ziet u dan het volledige transponder
nummer.
Als dit alles is geactiveerd, dan wijst RCM Ultimate automatisch de eerst beschikbare club
transponder toe aan de rijder die nog geen transponder heeft.

10.9 Reglementen.
Een reglement beschrijft alle verordeningen voor training, kwalificaties en finales. Het is de
meest belangrijke configuratie voor de race procedure. Wij adviseren om één reglement voor
een sectie te gebruiken. Ook als 2 secties dezelfde reglement gebruiken, adviseren wij u dan
2 reglementen te maken.
In het reglement is de informatie van het aantal rijders per heat, de race tijden, de
waardering van de resultaten en het opklimmen in de finales. De instellingen van een
reglement wordt ook gebruikt om een tijdschema te genereren. Een Wizzard leidt u door alle
definities van het reglement. Maar het is belangrijk, dat u het reglement precies kent en wat u
hebt ingevoerd goed controleert.
10.9.1 Algemeen over reglementen.
Eerst moet u een keuze maken of u een bestaand reglement wilt wijzigen, een nieuw
reglement wilt creëren, een reglement wilt kopiëren of er een wilt verwijderen
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De selectie leidt u naar een scherm met een tabel van bestaande reglementen. Linkse
klikken op het reglement en dan op volgende button.

Reglement laden en/of wijzigen: Hier kan een reglement veranderen of controleren. Als u
een de naam van het reglement veranderd, wordt de naam ook in alle secties die aan dit
reglement zijn gekoppeld veranderd.
Reglement kopiëren: Een bestaand reglement zal worden gekopieerd met een nieuwe naam.
Eerst moet u een bestaand reglement selecteren dan moet u de nieuwe naam opgeven.
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Wanneer u een reglement kopieert, moet u de nieuwe naam in het onderste gedeelte van het
scherm invullen.
Reglement verwijderen: Het geselecteerde reglement zal worden verwijder. U kunt alleen
een reglement verwijderen als u hem eerst heeft geselecteerd. Voordat het reglement
definitief wordt verwijderd, zal u dit eerst nogmaals gevraagd worden, of u dit reglement
werkelijk wilt verwijderen.
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Creëer een nieuw reglement: Eerst naam opgeven voor het nieuwe reglement voordat u het
reglement kan configureren.
Er zijn drie basis types van reglementen beschikbaar: Standaard, Gecombineerd en Top
Plus. Standaard wordt gebruikt als een reglement van toepassing is voor alle rijders.
Gecombineerd houdt in, dat twee of meer secties tezamen kunnen racen. U kunt hier
definiëren of de training, kwalificatie en de finales tezamen geracet worden. Top Plus
betekent dat de rijders zijn verdeeld in twee aandelen na de training of kwalificatie (volgens
de ranglijst). U kunt verschillende regels voor de top rijders en de lagere rijders instellen.
Om verschillende secties tezamen laten racen, gaat u als volgt te werk:
1. Instelling voor de reglementen van de afzonderlijke secties.
2. Instellen van de secties voor deze reglementen.
3. Het instellen van een gecombineerd / open promo reglement.
4. Instellen van de secties voor een gecombineerd / open promo reglement.
5. Deze sectie aan het evenement toevoegen. De sub secties zullen automatisch worden
geladen. De rijders moeten aan deze sectie worden gekoppeld.
Als u een Gecombineerd reglement kiest opent zich een scherm waarin u de secties kunt
zetten waar dit reglement voor is. U kunt hier aan geven welke heats samen worden
gereden. De instellingen voor de heats die samen rijden, worden gemaakt zoals bij normale
reglementen.
Verschil tussen Open promo reglement en Gecombineerd Reglement: de Open Promo
reglement werkt zo goed als identiek aan de gecombineerde reglement, met de uitzondering
dat alleen maar twee secties/klassen gecombineerd kunnen worden en een rijder is het
toegestaan om deel te nemen in de Open en de Promo sectie/klasse. In de print afdrukken
van de secties/klassen zullen de kolommen automatisch verlengd worden met de volgende
notities: “O”, ”P” of “O + P”.

Als u het Top Plus Reglement selecteert, wordt er een scherm geopend waar u het
reglement kunt instellen voor de Top sectie en de Plus sectie. U kunt hier aangeven welke
heats samen gereden worden. Verder kunt u hier het aantal rijders voor de Top sectie en de
Plus sectie invoeren.
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10.9.2 Validatie van een reglement.
Verschillende configuraties zijn afhankelijk van andere waarden. Bijvoorbeeld het is niet
mogelijk om meer heats te tellen dan dat er geracet word. Dergelijke fouten zijn logische
fouten en worden weergegeven in de kleur magenta.
Verschillende invoeringen moeten volgens een bepaald bereik. Bijvoorbeeld het aantal
rijders per heat kan niet op 0 of de race tijd kan niet op 0 worden gezet. Deze fouten zijn
blauw gemarkeerd. Alle fouten moeten worden gecorrigeerd voordat u verder kunt gaan.
10.9.3 Training regels.
Algemeen: Om de race met training te laten rijden moet u dit activeren door op "Met training"
te klikken. Als dit niet geactiveerd is, kunt u geen training heats starten en geen training
heats indelen.
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Heat eindigt na: Tijd: De heats zijn gefinisht na een specifieke tijd. Tijden en ronden: De
heats zullen worden gefinisht na het aantal ronden of als de reacetijd voorbij is. Ronden: De
heats zullen finishen na een specifiek aantal ronden.
Start met: RCM Ultimate biedt u verschillende start methodes. Kijk hiervoor in de
handleiding hoofdstuk "Start Methodes".
Trainingranglijst tel met: De berekening van de trainingranglijst kunnen worden bepaald
door ronden en eindtijd of door beste ronde van een rijder.
Trainingranglijst zal met punten worden toegevoegd: Ja: De heats zullen worden
berekend met punten. Dit houdt in, dat elke ronden wordt geteld met ronden en tijd, deze
ordening is de basis voor een puntenranglijst. De punten ordening van de verschillende
ronden resultaten in de uiteindelijke training resultaat. Nee: De trainingranglijst zullen worden
bepaald door ronden en tijden.
Startvolgorde voor de volgende training serie: Hier kunt u selecteren of de startvolgorde
gedaan moet worden volgens autonummers, volgens de actuele ranglijst (algemene
ranglijst), volgens het laatste heat ranglijst of volgens voor geconfigureerd startvolgorde (dit
kan worden gedaan in de Inventaris gegevens menu).
Afhankelijk van de waarden die u invoert, wordt u naar één of meer schermen geleid om
meer details voor de training heats in te vullen.

Maximale rijders per training heat: Dit is het maximale aantal rijders in elke heat dat
gebruikt wordt voor de indeling van de training heats.
Trainingsduur: Rijtijd voor elke training heat.
Heat is voorbij na aantal ronden: Als de heats moeten eindigen na een specifiek aantal
ronden, vul hier de waarde in.
Aantal trainingruns: Vul hier het aantal series voor de training heats in.
Aantal getelde trainingruns: Vul hier het aantal in van de beste getelde heats voor de
trainingranglijst. Ingesteld op 1 houd in dat alleen de beste heat wordt geteld, 2 houd in, dat
de 2 beste heats worden geteld.
Aantal getelde beste rondetijden: Als u dit geselecteerd heeft, dat de ranglijst geteld wordt
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met best ronde, kunt u hier het aantal dat geteld moeten worden invoeren.
Vertragingstijd bij Staggeredstart: Als u "Staggeredstart met vertraging" heeft
geselecteerd, moet u hier de vertragingstijd invullen.
Intervaltijd bij Staggeredstart: Als u "Staggeredstart met interval" heeft geselecteerd, moet
u hier de intervaltijd invullen.
Doorlooptijd na race einde: Dit is de tijd dat het tijdwaarnemingsysteem wacht na race
einde voor de rijders om hun ronden af te maken. Als deze is ingesteld op 00:00:00, gebruikt
de tijdwaarneming deze functie niet.
Berekening van de beste rondetijden: Hier kunt u kiezen voor de som van alle beste tijden
of een gemiddelde tijd gebruikt moet worden.
Selectie van getelde beste ronden: Hier kunt u kiezen of de beste ronden opeenvolgend of
niet opeenvolgend moeten worden geteld.
Al u de functie "Trainingranglijst zal met punten worden toegevoegd, JA" heeft geactiveerd,
kunt u in het volgende scherm het puntensysteem definiëren. Zo niet, dan zal de Wizzard u
leiden naar de kwalificatie regels.

Volgorde van puntenverdeling: Oplopend houdt in, dat de eerste rijder het minste aantal
punten heeft, en aflopend is het tegenover gestelde. Veder kunt u uw eigen puntenschema
selecteren. Dit moet worden ingevoerd in het onderste gedeelte van het scherm bij "Actieve
puntenschema" ( uiteraard moet dit schema worden ingevoerd in het menu Inventaris
gegevens als een puntenschema).
Als u een aflopend puntensysteem selecteert dan kunt u specificeren, hoe de punten voor de
eerste rijder moeten worden gegenereerd. Dit kan automatisch worden gedaan, handmatig
en volgens het aantal deelnemers. In het onderste gedeelte van het scherm kunt u
specificeren hoe de punten gegenereerd moeten worden.
Met het puntenverschil tussen de eerste plaatsen kunt u een bonus instellen voor de eerste
plaatsen.
Verder kunt in dit scherm selecteren hoe RCM Ultimate een gelijke stand na het aantal heats
moet oplossen.
Organisatoren zijn de clubs of personen die als gastheer optreden voor het evenement. Het
is belangrijk om tenminste één circuit aan een organisator toe te hebben gewezen.
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10.9.4 Kwalificatie regels.
Algemeen: Om de race met kwalificatie te laten rijden moet u dit activeren door op "Met
Kwalificatie" te klikken. Als dit niet geactiveerd is, kunt u geen kwalificatie heats starten en
geen training heats indelen.

Heat eindigt na: Tijd: De heats zijn gefinisht na een specifieke tijd. Tijden en ronden: De
heats zullen worden gefinisht na het aantal ronden of als de reacetijd voorbij is. Ronden: De
heats zullen worden finishen na een specifiek aantal ronden.
Start met: RCM Ultimate biedt u verschillende start methodes. Kijk hiervoor in de
handleiding hoofdstuk "Start Methodes".
Kwalificatieranglijst tel met: De berekening van de kwalificatieranglijst kunnen worden
bepaald door ronden en eindtijd of door beste ronde van een rijder.
Kwalificatieranglijst zal met punten worden toegevoegd: Ja: De heats zullen worden
berekend met punten. Dit houdt in, dat elke ronden wordt geteld met ronden en tijd, deze
ordening is de basis voor een puntenranglijst. De punten ordening van de verschillende
ronden resultaten in de uiteindelijke kwalificatie resultaat. Nee: De kwalificatieranglijst zullen
worden bepaald door ronden en tijden.
Startvolgorde voor de volgende kwalificatie serie: Hier kunt u selecteren of de
startvolgorde gedaan moet worden volgens autonummers, volgens de actuele ranglijst
(algemene ranglijst), volgens het laatste heat ranglijst of volgens voor geconfigureerd
startvolgorde (dit kan worden gedaan in de Inventaris gegevens menu) of volgens de
resultaten van de training en de actuele ranglijst.
Rang berekening voor herverdeling van de startvolgorde: Normaal Modus: De instelling
van het reglement wordt gebruikt voor de ranglijst. Aparte Ranglijst Instellingen (Buggy &
Electro): U kunt een verschellend reglement gebruiken voor de berekening van de ranglijst
voor de startvolgorde.
Met Kwalificatie Indeling modus kunt u een Standaard indeling of een Blockmodus
Herindeling (Buggy) definiëren. De Blockmodus herindeling kan worden bepaald in een
volgend scherm.
Afhankelijk van de waarden die u invoert, wordt u naar één of meer schermen geleid om
meer details voor de kwalificatie heats in te vullen.
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Maximale rijders per kwalificatie heat: Dit is het maximale aantal rijders in elke heat dat
gebruikt wordt voor de indeling van de kwalificatie heats.
Kwalificatieduur: Rijtijd voor elke kwalificatie heat.
Heat is voorbij na aantal ronden: Als de heats moeten eindigen na een specifiek aantal
ronden, vul hier de waarde in.
Aantal kwalificatieruns: Vul hier het aantal series voor de kwalificatie heats in.
Aantal getelde kwalificatieruns: Vul hier het aantal in van de beste getelde heats voor de
kwalificatieranglijst. Ingesteld op 1 houd in dat alleen de beste heat wordt geteld, 2 houd in,
dat de 2 beste heats worden geteld.
Aantal getelde beste rondetijden: Als u dit geselecteerd heeft, dat de ranglijst geteld wordt
met best ronde, kunt u hier het aantal, dat geteld.
Vertragingstijd bij Staggeredstart: Als u "Staggeredstart met vertraging" heeft
geselecteerd, moet u hier de vertragingstijd invullen.
Intervaltijd bij Staggeredstart: Als u "Intervaltijd bij Staggeredstart" geselecteerd heeft,
moet u hier de vertraging tijd instellen.
Doorlooptijd na race einde: Dit is de tijd dat het tijdwaarnemingsysteem wacht na race
einde voor de rijders om hun laatste af te maken. Als deze is ingesteld op 00:00:00, gebruikt
de tijdwaarneming deze functie niet.
Regel voor herverdeling van de startvolgorde: Hier kunt u bepalen de regel voor de
berekening van de ranglijst voor de startvolgorde.
Berekening van de beste rondetijden: Hier kunt u kiezen voor de som van alle beste tijden
of een gemiddelde tijd gebruikt moet worden.
Selectie van getelde beste ronden: Hier kunt u kiezen of de beste ronden opeenvolgend of
niet opeenvolgend moeten worden geteld.
Al u de functie "Kwalificatieranglijst zal met punten worden toegevoegd, JA" heeft
geactiveerd, kunt u in het volgende scherm het puntensysteem definiëren. Zo niet, dan zal
de Wizzard u leiden naar de finale regels.
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Volgorde van puntenverdeling: Oplopend houdt in, dat de eerste rijder het minste aantal
punten heeft, en aflopend is het tegenover gestelde. Veder kunt u uw eigen puntenschema
selecteren. Dit moet worden ingevoerd in het onderste gedeelte van het scherm bij "Actieve
puntenschema" ( uiteraard moet dit schema worden ingevoerd in het menu Inventaris
gegevens als een puntenschema).
Als u een aflopend puntensysteem selecteert dan kunt u specificeren, hoe de punten voor de
eerste rijder moeten worden gegenereerd. Dit kan automatisch worden gedaan, handmatig
en volgens het aantal deelnemers. In het onderste gedeelte van het scherm kunt u
specificeren hoe de punten gegenereerd moeten worden.
Met het puntenverschil tussen de eerste plaatsen kunt u een bonus instellen voor de eerste
plaatsen
Verder kunt in dit scherm selecteren hoe RCM Ultimate een gelijke stand na het aantal
kwalificatie heats moet oplossen.
Als u Block modus heeft geactiveerd, verschijnt er nu een scherm, in welk u het aantal
blokken kunt definiëren en de grote van de blokken.
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10.9.5 Start modus.
Staggeredstart: De klok van de rijders die nog niet de tellus hebben gepasseerd, wanneer
de eerste rijders hun eerste ronde hebben gereden. Deze rijders kunnen niet voor de
volledige racetijd rijden.
Het volgende grafiek toont de voorbereidingstijd in licht blauw. De tijd dat de rijders moeten
starten in het geel. De klok van alle rijders die nog niet de tellus hebben gepasseerd, zal
worden gestart wanneer de eerste rijder zijn eerste ronde finisht. Dit wordt in het rode grafiek
getoond. Auto's nummer 4, 5 en 6 kunnen niet meer de volledige racetijd rijden.

Staggeredstart met vertraging: Werkt ongeveer gelijk als de enkelstart. Nadat de eerste
rijden zijn eerste ronde heeft gefinisht, is er een extra vertragingstijd, dat de rijders meer tijd
geeft voor de start. Tussen deze vertragingstijd, kan de rijder dan ook starten. De klokken
van deze rijders die nog niet de tellus hebben gepasseerd, zullen worden gestart na de
vertragingstijd. Rijders die na de vertragingstijd starten kunnen niet meer hun volledige
racetijd rijden.
Het volgende grafiek toont de voorbereiding in licht blauw. De tijd dat de eerste rijder zijn
eerste ronde moet finishen, is geel. Nadat de vertragingstijd is begonnen (Orange). Alleen
als de vertragingstijd weg is, zal de klok voor alle rijders die nog niet de tellus hebben
gepasseerd worden gestart. Dit wordt in het rode grafiek getoond. Alleen auto nummer 6 is
te laat gestart om nog de volledige racetijd te rijden
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Staggeredstart met Interval: Wanneer de eerst rijder na voorbereidingtijd de startlijn
passeert, wordt de intervaltijd geactiveerd. Tussen die intervaltijd kunnen alle rijders hun
race racen. Wanneer de intervaltijd voorbij is, zal de race finishen. Een voorbeeld: De
racetijd is 5 minuten en de intervaltijd is 7 minuten. Nadat de eerste rijder de startlijn is
gepasseerd, hebben de andere rijders 2 minuten de tijdom hun race te starten. Wanneer ze
in deze 2 minuten starten, kunnen ze niet de volledige racetijd van 5 minuten rijden.
De volgende grafiek toont de voorbereidingstijd in licht blauw. De start van de eerste auto
activeert de intervaltijd (licht groen), waarin de rijders hun race moten rijden. Als de
intervaltijd voorbij is, wordt de race gefinisht. In de grafiek hieronder auto nummer 5 en 6
kunnen niet de volledige racetijd rijden, omdat ze niet hun racetijd hebben afgemaakt
wanneer de intervaltijd voorbij was (rood).

Groepstart: De klok voor alle rijders start, wanneer het startsignaal klink

10.9.6 Punten in de heats.
Volgorde van puntenverdeling: Oplopend houdt in, dat de eerste rijder de minste aantal
punten krijgt en de andere rijders meer punten, aflopend is het tegenover gestelde.
Als u het aflopend punten systeem selecteert, hoe de punten voor de eerste rijder moeten
worden gegenereerd, kunt u dan specificeren. Dit kan automatisch, handmatig en volgens
het aantal deelnemers worden gedaan.
In het onderste gedeelte van het scherm kunt u specificeren, hoe de punten moeten worden
gegenereerd. Met het punten verschil tussen de eerste plaatsen kunt u een bonus instellen
voor de eerste plaatsen.
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Voorbeelden:
Oplopend: Om de volgende ranglijst te produceren moeten de instellingen als volgt zijn:
Oplopend en beneden moeten de punten ingesteld worden 0, 2, 1, 1, 1.Deze instelling geeft
de volgende resultaat in de ranglijst:
1.
Naam 1
15 05:01:15 0
2.
Naam 2
15 05:02:25 2
3.
Naam 3
15 05:03:35 3
4.
Naam 4
15 05:04:45 4
5.
Naam 5
15 05:05:55 5
6.
Naam 6
14 05:01:65 6
7.
Naam 7
14 05:03:75 7
8.
Naam 8
14 05:05:85 8
9.
Naam 9
14 05:07:95 9 enzovoorts.
Aflopend: Om de volgende ranglijst te produceren moeten de instellingen als volgt zijn:
Aflopend en beneden moeten de punten ingesteld worden op 35, Compensatie 0, 1, 1, 1, 1.
Deze instelling geeft de volgende resultaat in de ranglijst:
1.
Naam 1
15 05:01:15 35
2.
Naam 2
15 05:02:25 34
3.
Naam 3
15 05:03:35 33
4.
Naam 4
15 05:05:55 32
.
Naam 5
15 05:05:55 32
6.
Naam 6
14 05:01:65 30
7.
Naam 7
14 05:03:75 29
8.
Naam 8
14 05:05:85 28
9.
Naam 9
14 05:07:95 27 enzovoorts.
Plaats 4 en 5 toont, dat de punten gelijk zijn voor een gelijk resultaat.
Procedure in geval van een gelijkstand: Deze procedure wordt alleen gebruikt als de punten
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worden berekend voor meer dan een serie heats.
Beter puntentotaal van getelde kwalificaties. Bij gelijk resultaat: kijken naar punten
van het schrapresultaat in de kwalificaties. Eerst moet de enkel punt waarde van de
rondes geteld worden vergeleken. Als de rijders identieke punt waarden hebben, zullen de
punten van de rondes niet meegerekend worden vergeleken.
Beter puntentotaal van getelde kwalificaties Bij gelijk resultaat: kijken naar de posities
in de getelde kwalificaties: Eerst moet de enkel punt waarde van de rondes geteld worden
vergeleken. Als de rijders identieke punt waarden hebben, zal het aantal ronden / tijd van de
getelde ronden worden vergeleken.
Beter schrapresultaat in kwalificaties. Bij gelijk resultaat: kijken naar de posities in de
getelde kwalificaties: Eerst moet de enkel punt waarde van de rondes niet meegeteld
worden vergeleken. Als de rijders identieke punt waarden hebben, zal het aantal ronden / tijd
van de getelde ronden worden vergeleken.
Beter schrapresultaat in kwalificaties. Bij gelijk resultaat: kijken naar het puntentotaal
van de getelde kwalificaties: Eerst moet de enkel punt waarde van de rondes niet
meegeteld worden vergeleken. Als de rijders identieke punt waarden hebben, zijn de enkel
punt waarde van de rondes geteld vergeleken.
Punten voor de 1ste plaats: Deze instelling is alleen voor de aflopende volgorde. Het aantal
rijders worden geteld en de punten zullen worden gegeven volgens dit nummer. Als
voorbeeld: Als u 37 rijders heeft; 37 is de basis voor de eerste plaats. Om meer punten te
geven aan de betere rijders, kunt u een compensatie toevoegen aan de eerste plaats.
Evenals de afstand tot de volgende geplaatste rijders kunnen worden gedefinieerd.
10.9.7 Regels voor de finales
De belangrijkste selectie voor de finales is de vraag om subfinales en hoofdfinale te rijden of
alleen Finales (Kerstboom systeem). Als extra optie kunt voor subfinale en hoofdfinale
kiezen (ABC Mixmodus). In deze modus runt u de subfinales met rijders die opklimmen maar
na de subfinales heeft u meer finales voor de lagere geplaatste rijders. Als voorbeeld de
rijders van de 11de tot de 20ste, 31ste tot de 40ste plaats rijden ook finales.
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Start met Staggered: De finale worden gestart met Staggeredstart.
Start met Groepstart: de finales worden gestart met Groepstart.
Gescheiden ranglijsten: U kunt kiezen of alle rijders in een ranglijst komen, of dat de
ranglijsten apart worden gegenereerd voor gelicenceerde en niet gelicenceerde rijders. Een
gelicenceerde rijders word ingesteld in het menu Inventaris gegevens/personen, het veld
Licentie moet worden geactiveerd. Als dit niet geactiveerd is, wordt de rijder als niet
gelicenceerd behandeld, onafhankelijk van de invoer in de andere velden van de Licentie.
De startvolgorde voor de volgende finale kan alleen worden geactiveerd wanneer er finale
series is geselecteerd.
Volgens autonummer: De startvolgorde zal altijd van 1 tot 10 zijn, onafhankelijk van de
resultaten elke finale.
Volgens actuele ranglijst: De finale wordt getoond in het race overzicht (tijdwaarneming) in
volgorde van de ranglijst, en dit zal de startvolgorde zijn.
Volgens laatste heat ranglijst: De volgende finale wordt getoond in het race overzicht volgens
de resultaten van de laatst verreden finale. De auto's starten in deze volgorde.
10.9.8 Subfinales en Hoofdfinale.
Dit systeem staat algemeen bekend als het Kerstboom Systeem en omvat hoofdfinale en
subfinales in boom vorm. ( normaal 2, A en B, maar u kunt andere waarden selecteren).

Maximaal aantal rijders per finale heat: Aantal rijders in elke finale, normaal worden deze
finales gereden met 10 rijders.
Groepen: Definieert hoeveel lijnen er gereden worden (A,B,C, enzovoorts). Voor het
normale kerstboom systeem selecteert u A voor de hoofdfinale en B voor de subfinales.
Direct gekwalificeerd: Heet aantal rijders dat die deelnemen in de finale volgens de ranglijst
na de kwalificatie.
Aantal series: Het aantal series die de finale rijdt. Normaal is het ingesteld op 1.
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Geteld: Als u meer dan 1 serie finale rijdt, kunt u hier selecteren hoeveel van de series
worden geteld.
Duur: Hier moet u de racetijd specificeren. De eerste box is de dag (dagen). Een 24 uurs
race moet als volgt worden geconfigureerd: 1 00:00:00.
Trainingheat: Als dit is geactiveerd, hebben de rijders voor die finale de mogelijkheid om
een trainings ronde te rijden. Het resultaat van deze training heeft geen effect op de totaal
ranglijst.
Trainingstijd: De tijd dat deze training sessie duurt.
Doorlooptijd na race einde: Dit is de tijd dat het tijdwaarneming systeem wacht nadat de
race eindigt, voor de rijders om hun laatste ronde uit te rijden. Als dit is ingesteld op 00:00:00
dan doet de tijdwaarneming dit niet.
Optimaliseer laatste Subfinales: Als u Geoptimaliseerd kiest, zullen de laatste subfinale
worden gecombineerd als het aantal rijders minder is dan het ingestelde Maximum aantal
rijders per finale heat. Dit kan in sommige situaties een finale schelen. Als u Niet
Geoptimaliseerd kiest, dan zullen de subfinales worden verreden zoals ingesteld is in de
geselecteerde velden.
Startvolgorde: Dit definieert de volgorde van de finales A....Z Subfinales starten met de A
finale en dan B,C enzovoorts. Z....A Subfinales starten met de Z subfinale( als u twee lijnen
heeft geselecteerd in het veld Groepen), de B finale start als eerste. In het volgende scherm
kunt u de voorkeuren specificeren voor het opklimmen vanuit de subfinales.
Fixeer opklim: Het aantal rijders die opklimmen volgens het resultaat van de subfinale
(plaats).

Tijdsnelste: Aantal rijders, dat opklimmen naar de volgende bovenste finale met een gemixt
resultaat van alle lijnen (A,B,C....) met de beste ronden en tijden.
Het opklimmen uit subfinales: Gefixeerd betekent, dat de rijders opklimmen in de groepen
(A,B,C....), als voorbeeld de beste rijders uit de B subfinale klimmen op naar een hogere B
subfinale.
Het opklimmen uit de ranglijsten betekent, dat er een ranglijst gemaakt is voor rijders die
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opklimmen en de eerste klimmen op naar de volgende hogere A subfinale, de tweede rijder
naar de B subfinale enzovoorts.
Afwisselend opklimmen vanuit ½ Finale naar Finale -Om en Om indeling- ( Offroad):
betekent dat de rijders om en om in de finale worden ingedeeld volgens de ranglijst van de
halve finales.
Plaatssering opties in natte condities: Gefixeerde aantal opklimmers per Sub- /
Semifinale, dat de rijders opklimmen volgens hun positie in de subfinale en er wordt niet
getimede resultaat gebruikt. De plaatsen voor de beste getimede rijders worden verspreid
over de subfinales en er zijn alleen gefixeerde opklimmers.
Gesorteerd (Ronden en eindtijd) houdt in dat de configuratie van best getimede opklimmers,
veranderd worden tot gefixeerd. Alle eerste plaatsen worden vergeleken en de snelste rijder
klimt op naar de volgende hogere A finale, de tweed beste in de B finale enzovoorts.
10.9.9 Subfinales en Hoofdfinales (ABC Mixmodus)
Dit scherm is hetzelfde als Subfinale en Hoofdfinales. Het verschilt alleen in de behandeling
van de selectie van de groepen op de hoofdfinale. Als u meer heats selecteert voor de
hoofdfinale, dan runt u extra finales voor de lager geplaatste rijders (nadat de subfinales
verreden zijn). Als u als voorbeeld "C" invoert, dan worden er 3 hoofdfinales gereden. Dit
houdt in, dat er extra finales zijn gegenereerd voor de rijders die op de plaatsen 11 tot en
met 20 en 21 tot en met 30 na de subfinales zijn geëindigd.
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10.9.10 Finales series
Als u alleen finale series selecteert, zijn andere invoeringen nodig.

Maximale aantal rijders per finale: Hier kunt u het aantal rijders van de finale instellen.
Normaal gesproken worden de finales met 10 rijders verreden. Het programma genereert
automatisch het aantal finales die nodig zijn volgens dit aantal. De finales worden in
alfabetische volgorde genoemd (A tot Z).
In dit scherm kunt u de finales verdelen in twee groepen en het aantal finale heats instellen,
hoeveel ronden er geteld moeten worden en de duur van de finales afzonderlijk. Als
voorbeeld, als u in de bovenste lijn "A tot A finale" heeft geselecteerd, aantal 3 waarvan 2
geteld, dan runt u de A-Finale 3 keer en u kunt voor de B tot Z finales een verschillende
waarde invoeren (Aantal=1).
Aantal: Definieer hoeveel finale ronden er gereden worden.
Geteld: Als de finale meer dan één keer worden gereden, dan kunt u hier selecteren hoeveel
resultaten er moeten worden geteld voor de finale ranglijst.
Duur: De race tijd voor elke finale.
Trainingsheat: Als er een trainingheat voor de finale wordt gereden, moet u deze optie
activeren en de trainingstijd onder in het scherm aangeven.
De finale kan worden geteld met een punten systeem. Als u "Geen" selecteert worden
ronden en tijd geteld. Oplopend selecteren betekent, dat de eerste plaats 1 punt krijgt, de
tweede 2 punten enzovoorts. Aflopend is het tegenovergestelde, de eerst plaats krijgt 10
punten (als u 10 rijders in de finale heeft), en de tweede plaats 9 enzovoorts.
Doorlooptij na race einde: Dit is de tijd dat het tijdwaarneming systeem wacht na race
einde voor de rijders om hun laatste ronde af te maken. Als deze is ingesteld is op 00:00:00
wordt dit niet door de tijdwaarneming gebruikt.
Doorgaan bij punten gelijkstand: Dit is de procedure voor in het geval van een gelijke
stand. Deze procedure wordt alleen gebruikt, als de punten worden berekend voor meer dan
één ronde van heats.
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Beter puntentotaal van getelde finales. Bij gelijk resultaat: kijken naar punten van het
schrapresultaat in de finales: Er wordt eerst de enkel punt waarde van de getelde ronden
vergeleken. Als de rijders gelijke punt waarden hebben, worden de punten van de niet
getelde ronden vergeleken.
Beter puntentotaal van getelde finales. Bij gelijk resultaat: kijken naar de posities in de
getelde finales: Er wordt eerst de enkel punt waarde van de getelde ronden vergeleken. Als
de rijders gelijke punt waarde hebben, wordt het aantal van ronden/tijd van de getelde ronden
vergeleken.
Beter schrapresultaat in finales. Bij gelijk resultaat: kijken naar posities van de
kwalificatieranglijst: Er wordt eerst de enkel punt waarde van de niet getelde ronden
vergeleken. Als de rijders gelijke punt waarde hebben, dan wordt de gelijke stand beslist
door de kwalificatieranglijst.
Als u geen punten systeem kiest, kunt u de finale ranglijst specificeren per finale of
onafhankelijk van finales. In dit laatste geval zal een rijder uit de B Finale met betere ronden
en tijden dan een rijder uit de A finale in de finale resultaten voor de rijder uit de A finale
geplaatst worden.
10.9.11 Voorkeuren voor punt berekening van het Kampioenschap.

Aanwezigheidspunten in de kwalificatie; Zonder: er worden geen punten gegeven. Met
kwalificatie serie: Onafhankelijk van de resultaten, worden er punten gegeven voor
aanwezige rijders in elke heat. Met kwalificatie rang: Een rijder krijgt punten als hij aanwezig
is in de kwalificatie ranglijst.
Punten voor de kwalificatieranglijst: De kwalificatieranglijst is voltooid met punten volgens
het gedefinieerde punten schema.
Aanwezigheids punten in Subfinales en Finales: Zonder: er worden geen punten
gegeven. Met; per finale serie: Onafhankelijk van het resultaat worden punten gegeven aan
de aanwezige in elke finale. Met; per finale rang: Een rijder krijgt punten als hij aanwezig is in
de finale ranglijst.
Punten voor finale ranglijst: Zonder: er worden geen punten gegeven. Met: De finale
ranglijst is voltooid met punten volgens het gedefinieerde punten schema.
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Punten voor finaleranglijst maar afhankelijke van aantal rijders: Met: Volgens het aantal
rijders in de finaleranglijst, kunt u verschillende puntenschema's selecteren.
Dit beeld toont een behoorlijk aantal verschillende instellingen. Normaal gesproken worden
er alleen punten gegeven voor de finaleranglijst.
Door op volgende te klikken opent zich een scherm waar u de punten voor de kwalificatie
kunt definiëren.
Toediening aanwezigheidspunten: Hier kunt u de punten specificeren voor aanwezigheid
van een rijder (zoals gespecificeerd in het vorige scherm).
Puntentabel voor kwalificatie selectie: Hier moet u het puntenschema selecteren voor de
kwalificatie ranglijst.
In het volgende scherm kunt u de punten definiëren voor de finales.
Selectiepunt voor aanwezige: Aantal punten geldig voor alle rijders die aanwezig zijn in de
finale.
Dan moet u het puntenschema selecteren voor de finaleranglijst. Als er geen puntenschema
is aangemaakt in de Inventaris gegevens, dan moet u deze eerst aanmaken.
Als u heeft geselecteerd dat het puntenschema afhankelijk is van het aantal rijders, kunt u
hier nog 2 puntenschema's met de grenzen aangegeven welke bepalen het gebruik van de
gespecificeerde puntenschema.
10.9.12 Bevestig het reglement configuratie.
U moet uw werk opslaan in bij het laatste scherm van de reglement configuratie. Als u op
annuleer klikt, is al uw werk verloren. Nadat u uw werk heeft opgeslagen, leid de wizard u
weer terug naar het scherm Reglementen Administratie.

Voor sommige veranderingen in de reglementen (mits een evenement geladen is), is het
nodig dat het evenement herladen moet worden. Als dit het geval is, krijgt u een herinnering
scherm nadat u de veranderingen heeft opgeslagen. Sluit het evenement, en heropen het
evenement dan weer. Of herlaad het evenement.
10.10 Punten
Verschillende puntenschema's die gebruikt worden voor een kampioenschap, kunnen
worden gecreëerd. Met deze menu selectie kunt u creëren, bewerken kopiëren en een
puntenschema verwijderen.
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10.10.1

Nieuwe puntenschema toevoegen.

Door Nieuwe Puntenschema toevoegen te selecteren moet u sommige basis gegevens
invoeren in het volgende scherm. Nadat het punten schema automatisch gecreëerd is, kan
het altijd naderhand bewerkt worden.

Ten eerste moet het schema een naam geven. De beschrijving is optioneel. Nu moet u het
aantal punten opgeven (nummer van punt definities), de punten voor de eerste plaats, het
verschil tussen 2 punt definities en de minimale punten.
Klik op volgende en een nieuw scherm opent zich om de punten te bewerken. Voor een
kampioenschap wordt in de regel een aflopend punten systeem gehandhaafd. Als u nu een
enkel punt definitie wilt toevoegen, klik u op de bewerk button aan de rechterkant van het
scherm. Als u een punt definitie wilt veranderen, klik in het tabel op de punt definitie en u
kunt deze bewerken.
Houd er rekening mee, dat u uw werk eerst moet opslaan voordat u het scherm afsluit.
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10.11 Startvolgorde.
Hier kunt u de willekeurige startvolgorde voor de training en kwalificatie heats definiëren.
Deze volgorde kan worden geselecteerd in de reglement definitie. Als standaard staat de
startvolgorde ingesteld volgens het EFRA reglement.

Bij gebruik van deze functie ziet u een tabel met gegevens van 6 series. Door op een van
deze records dubbel te klikken kunt u deze bewerken in het detail tab.
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Heat nummer: Het nummer van de serie waar deze startvolgorde wordt gebruikt.
Beschrijving: Naam van de gegevens record.
Startvolgorde: Reeks van de auto nummers. Let op, dat de nummers gescheiden moeten zijn
middels een komma's.
Geactiveerd: Deze functie, wanneer geactiveerd, houd in dat deze wordt gebruikt door RCM
Ultimate.
Als u verandering maakt, moet u uw werk opslaan voordat u dit scherm afsluit.
Gebruik makend van de"Nieuw" button, stelt u in staat om nieuwe records voor een volgende
serie aan te maken. Door op de button "Verwijderen" te klikken, wordt de record verwijderd.
10.12 Constanten
Er bestaan een aantal internationale voorschriften en ISO normen die wereldwijd gebruikt
worden. RCM Ultimate gebruikt deze ISO normen voor landencodes om de verslagen te
sorteren. Verder maakt RCM Ultimate gebruik van de internationale standaard frequenties,
maar deze moeten wel de wetgeving in het land respecteren betreffende de legale
frequenties. Controleer de frequenties die in uw zijn toegestaan en blokker de illegale
frequenties.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 104 van 182

10.12.1 Landen
Dit tabel toont alle ISO codes van alle landen. De items in de persoonlijke administratie
moeten overeenstemmen met dit tabel en er kan gebruik worden gemaakt van een van deze
codes in de kolommen Code 1, Code 2 of Code 3.

Gebruik het tabblad detailoverzicht en u kunt de gegevens bewerken. Voordat u
detailoverzicht gaat gebruiken, moet u eerst een record selecteren.
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10.12.2 Frequentie
Alle internationale gebruikte frequenties zijn al ingevoerd in dit tabel. Voor alle frequenties
worden de boven en lager spiegelfrequenties berekend om storingen te voorkomen op het
circuit. Voor officiële frequenties zijn de corresponderende kanaal nummers inbegrepen.

Met de Nieuwe Freq. button en de Verwijderen button, kunt u nieuwe frequenties toevoegen
of bestaande frequenties verwijderen.
Gebruik maken van de detailweergave tabblad kunt u illegale frequenties blokkeren. Dit moet
u doen, als uw land bepaalde frequenties niet toestaat of als bekende frequenties gebruikt
worden vlakbij uw circuit.

Om een frequentie te blokkeren selecteert u de frequentie in het tabel en gebruikt u het
tabblad Detailweergave. met de button van het notitie blokje aan de rechterkant van het
scherm, kunt u de organisator en het circuit selecteren waar de frequentie verboden is.
Een geblokkeerde frequentie zal in de heatindeling een foutmelding opleveren, waarin wordt
gezegd dat de rijder met een frequentie rijdt die niet is toegestaan.
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10.12.3
Federaties / Bonden.
Een rijder kan worden toegewezen aan een federatie. Dit is alleen ter informatie en daarvoor
optioneel. Deze vermelding moet worden gerespecteerd en zou dan hierom op nationaal of
internationaal gebruikt worden, en niet op club niveau.

De federaties die al zijn ingevoerd, worden in het tabel weergegeven. Door op de button
“Bond toevoegen” te klikken, kunt u een nieuwe bond aanmaken. Met het tabblad
Detailoverzicht kunt u de details zien en bewerken.

Door gebruik te maken van het tabblad Evenement types kunt u verschillende soorten
wedstrijdtypes invoeren (als voorbeeld Nationaal Kampioenschap) van deze federatie / bond.
Door op de button aan de rechterkant van het tabel Nieuw te klikken, kunt u een nieuw
evenementtype invoeren.
Bewerk stelt u in staat om veranderingen in de beschrijving te maken en met Verwijderen,
verwijderd u het evenementtype.
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10.13

Gegevens archivering

10.13.1 Personen
Meestal zijn de personen die in de inventaris gegevens zijn opgenomen, zullen worden
gecreëerd tijdens import van gegevens door uw nationale federatie voor verwijdering. Maar
niet alle clubs hebben alle gegevens nodig. Daarom biedt RCM Ultimate een functie om de
persoonlijke gegevens te archiveren. Als het nodig is, kunnen enkele rijders gereactiveerd
worden vanuit het archief. Met het importeren van de federatie gegevens, zullen de rijders
worden opgenomen in het archief. Als er actieve rijders bestaan, zullen de gegevens worden
gesynchroniseerd. Als een rijders niet meer in de gegevens van de federatie voorkomt, dan
wordt er vanuit gegaan dat de rijder geen licentie meer heeft. De rijder wordt dan
automatisch op inactief gezet.
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Wanneer de Gegevens Archivering / Personen wordt geopend, ziet u in de linkerkolom alle
actieve rijders en in de rechterkolom de inactieve (gearchiveerde) rijders. Een rijder kan op
actief worden ingesteld door op zijn naam te klikken in de rechterkolom en te klikken op de
linker pijl button in het midden van het scherm. Om een rijder op inactief te zetten, klik op zijn
naam en de linkerkolom en gebruik de rechter pijl button. Met behulp van een filter en / of
een meervoudige selectie (de toetsen Ctrl of shift en klik op de rijders) kunt u meerdere
rijders tegelijk op actief of inactief zetten.
De groen gemarkeerde rijders in de linkerkolom zijn deelnemers die in een evenement
geladen zijn. Deze rijders kunnen niet op inactief gezet worden.
Houd er rekening meer, dat u de "Opslaan" button moet gebruiken voordat u dit scherm
afsluit.

11

Race Beheer.
Het menu Race Beheer biedt u een aantal krachtige toevoegingen zoals Vaardigheid
Aanpassingen, Kampioenschap Editor, Tijdschema creëren, Race Analyse, het Race
Overzicht en de definities van de aankondigingen.

11.1 Overzicht
Met deze overzicht kunt u de samenstelling van het evenement controleren. Dit is een
grafisch overzicht. U kunt op de verschillende delen klikken om direct naar een
detailoverzicht van het geselecteerde te gaan. Dit kan de handeling van het programma
versnellen.
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11.2 Correcties.
Hier kunt u de resultaten corrigeren van alle heats die al gereden zijn, ook tijdens een race
kunt u dit doen.

In de rechterkolom van het scherm selecteert u waar u de correctie wilt doen, Training,
Kwalificatie heat of een finale. Daaronder selecteert u de sectie. Net zoals in het race
overzicht, kunt u nu de heat selecteren die u wilt, en in de linkerkolom worden de resultaten
getoond. Door met de rechtermuis toets op een rijder te klikken, verschijnt er een submenu
waar u de functie kunt selecteren die u wilt doen. Deze functie zijn hetzelfde als beschreven
staat bij het hoofdstuk Tijdwaarneming/Correcties in deze handleiding.
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11.3 Vaardigheid aanpassing
De indeling van de heats is normaal gesproken gebaseerd op de vaardigheden van de
rijders. Gedurende het seizoen kunnen de vaardigheden veranderen.

De functie vaardigheid aanpassingen geeft u de mogelijkheid om de vaardigheid van de
rijder continu aan te passen. De vaardigheid is berekent per sectie van de kampioenschap
ranglijst.
Een andere mogelijkheid om de vaardigheid van de rijders aan te passen, is het importeren
van een ranglijst. Dit dient men te gebruiken als men niet weet wat de vaardigheid is van de
rijder. In dit geval moet u de sectie en het import bestand invullen.
Het volgende scherm toont u alle rijders in kwestie samen met hun huidige vaardigheid
waarden en de nieuwe berekende suggestie. U kunt deze nu accepteren of verwerpen.
U kunt de vaardigheden ook in de persoonlijke inventaris gegevens invullen.
Als “1:1 Vaardigheid aanpassing zonder berekening”is geactiveerd, worden de waarden van
de vaardigheden direct gebruikt.
11.4 Kampioenschap Administratie.
Door het selecteren van de Kampioenschap Editor, wordt u in staat gesteld om een
kampioenschap ranglijst te creëren.
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Selecteer Nieuw Kampioenschap als u een kampioenschap ranglijst voor het eerste keer
creëert. Om een evenement aan een bestaande kampioenschap ranglijst toe te voegen,
selecteer Bewerk kampioenschap.

Om een nieuwe kampioenschap te creëren de naam en het jaar invullen. De beschrijving is
optioneel en alleen maar voor extra informatie. Verderop zijn de volgende gegevens nodig:
Aantal evenementen: Vul het aantal evenementen in die voor het kampioenschap mee
tellen. Houd er rekening mee, dat alle evenementen in dezelfde sectie/klasse gereden
moeten zijn.
Schrapresultaten: Het aantal evenementen die niet worden geteld. Als het kampioenschap
uit 4 wedstrijden bevat en de beste 3 worden geteld, dan moet u een waarde invoeren van 1.
Sectie: De sectie/klasse voor de benodigde kampioenschap, moet hier worden ingevoerd.
Publiceer Kampioenschap ranglijst op MyRCM: Wanneer geactiveerd, zal de ranglijst van
dit kampioenschap op MyRCM worden gepubliceerd. U moet ook de FTP sync
voor het
kampioenschap instellen en activeren ( Instellingen > Interfaces en dan Kampioenschap/FTP
Sync). Verder moet u het printvoorbeeld van het kampioenschap openen om het rapport te
genereren.
Plaatssering Gelijke stand: Hier kunt u de procedure instellen als er een gelijke stand is.
Niveau: Als u het kampioenschap in verschillende vaardigheid niveaus selecteert, moet u
hier de vaardigheid niveau invoeren. Als u “Licentie vereist” activeert, dan zullen alleen
rijders worden toegevoegd waar in de inventaris gegevens de optie licentie is geactiveerd.
Klik op de Opslaan knop en dan op de Volgende om naar het volgende scherm te gaan. In
het bovenste gedeelte van het scherm, worden alle wedstrijden in dit kampioenschap
getoond. Creëer een nieuwe kampioenschaplijst, deze lijst is leeg.
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Een geladen evenement toevoegen: Een groene cirkel bij Beschikbare sectie in Evenement
zegt, dat het evenement kan worden toegevoegd aan het kampioenschap. Een rode cirkel
houd in, dat het evenement geladen is, maar dat de geselecteerde sectie niet beschikbaar is.
Verderop in het mogelijk, dat het geladen evenement geen evenement ranglijst met punten
voor het kampioenschap heeft. In dit geval controleer of er een puntenschema is
gedefinieerd in het reglement. Als u een puntenschema achteraf moet toevoegen, moet u het
evenement herladen en u moet een nieuwe finaleranglijst creëren.
Wedstrijd bestaat al in kampioenschap: Rode cirkel houd in, dat het evenement niet is
berekent in het kampioenschap en dat u het kunt toevoegen. Een groene cirkel houd in, dat
het evenement al berekent is in het Kampioenschap.
Om een evenement aan een kampioenschap toe te voegen, moet u op het omhoog pijltje
klikken aan de rechterkant. Het evenement zal worden opgenomen in de lijst nadat u dit
evenement heeft geadresseerd aan het nummer van de reeks.
Een evenement kan makkelijk uit een kampioenschap worden verwijderd door links te
klikken op het rode kruis button aan de rechterkant van het scherm.
Door op de button Printvoorbeeld te klikken word er een samenvatting getoond van alle
races die ingevoerd zijn in het kampioenschap.
Als het evenement is toegevoegd aan het kampioenschap, veranderd de kleur van de cirkel
naar groen. Door te klikken op volgende, wordt u naar het volgende scherm geleid.
Dit scherm toont de ranglijst of het toegevoegde evenement met alle punten in details. Door
op volgende te klikken word het evenement toegevoegd aan het kampioenschap en de
nieuwe ranglijst van het kampioenschap wordt berekent. Door op de button Printvoorbeeld te
klikken word u een lijst getoond zoals het is, en deze kunt u vanuit dit scherm printen.
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Om een ander evenement aan het kampioenschap toe te voegen, sluit dit scherm en laad
het volgende evenement. Herhaal dit proces om dit evenement aan het kampioenschap toe
te voegen. Om een complete kampioenschap ranglijst te krijgen, moet het proces herhalen
voor alle evenementen van het kampioenschap.
Opmerking: Als een evenement niet mee wordt geteld, controleer dan het aantal getelde
evenementen.
11.5 Race
Hier kunt u extra functies vinden om een evenement te runnen: een Editor voor een
tijdschema alsmede een speciale race rapporten analyse.
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11.5.1 Tijdschema.
Als een evenement geladen is kunt u een gedetailleerde tijdschema maken. U kunt een of
meerdere tijdschema's maken voor het evenement. Vooral als u een grote meerdaags
evenement organiseert, maakt het zin om een tijdschema te creëren voor elke dag van deze
race.

Een scherm opent zich waarin de bestaande tijdschema's in opgenomen zijn in het bovenste
gedeelte van de linkerkolom. Aan de rechter rand van dat scherm vind u een button om een
nieuwe tijdschema te creëren, om de basis instellingen te bewerken en om een tijdschema te
verwijderen. In het onderste gedeelte van de linkerkolom worden alle heats van alle secties
getoond.
Creëer een nieuw tijdschema: Eerst moet u de naam invoeren voor het tijdschema. Na dit
moet u het verloop aangeven. Het verloop bepaalt de volgorde van de tijdschema's in de
lijsten van RCM Ultimate.

Bij Algemeen Tijdschema Instellingen moet u de race tijden van de dag opgeven.
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In Configuratie moet u de details voor training, kwalificatie en finales invoeren.

Aanvangs datum van de kwalificaties, de tolerantie berekening, tijd tussen 2 heats. Als extra
kunt de tijd interval specificeren naar de volgende eenheid ( van training naar kwalificatie en
van kwalificatie naar finales). Verderop kunt u de tijd interval specificeren tussen 2 series
kwalificaties ( minimale tijd tussen 2 series).
In de finales kunt u specificeren de tijd tussen de 1/2 finale en de hoofdfinale.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 116 van 182

U moet het tijdschema opslaan voordat u verder kunt gaan. Verderop moet u op opslaan
klikken om het tijdschema te kunnen printen. Na dit, wordt het tijdschema over genomen
door het programma. Sluit dit scherm, en nu kunt de heats toevoegen aan het tijdschema.
Dit wordt gedaan in het veld Raceoverzicht, selecteer de heats door gebruik te maken van
de pijl buttons om de heats aan het tijdschema toe te voegen. Nu klikt u op de "Berekenen"
button aan de bovenkant van het scherm en het tijdschema wordt automatisch berekent. Nu
kunt u nog extra regels aan het tijdschema toevoegen of sommige aanpassingen maken, als
u dit nodig vindt.

Om extra regels handmatig toe te voegen (bijvoorbeeld, Pauze, Rijders briefing, Zenders
inleveren) klik op het kladblokje onderaan het scherm. U moet dan de tekst, de duur en hoe
laat het begint aangeven.

De posities binnenin het tijdschema kunt u verplaatste door Slepen & Neerzetten met de
muis te doen. Ook kunt u de tijd voor een regel direct aanpassen. Dubbelklik op een heat en
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in het volgende scherm kunt u de duur en aanvangtijd veranderen alsmede er een tekst voor
commentaar in voeren.

Als u de enkele tijden of de duur veranderd, klik dan alstublieft op de button "Berekenen"
nadat u de veranderingen heeft gemaakt. Alle tijden van het tijdschema worden dan opnieuw
berekent. Wanneer u klaar bent met uw werk, moet het tijdschema worden opgeslagen. Het
kan worden uitgeprint via Weergave/Overzicht Print F2.
11.5.2 Race Analyse Rapporten.
In dit menu kunt u een lijst uit printen met de opgeslagen doelstellingen van alle rijders. Deze
moeten worden opgegeven in de persoonlijke gegevens in het inventaris menu.

Verder kunt u ook alle getelde ronden van de rijders printen. Deze informatie is interessant
voor de omroeper. Voordat u kunt printen ziet u een printvoorbeeld. De printen gebeurd door
op de print button te klikken.
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11.6

Mutaties.

11.6.1 Vervang Rijder
Met deze functie kunt u gemakkelijk een rijder vervangen door een andere rijder in het
geladen evenement. De rijder die ingevoegd moet worden, moet wel in zijn persoonlijke
gegevens de juiste sectie hebben.

Een scherm opent zich waar u de aan de bovenkant van het scherm de sectie moet
selecteren. Onderin staan alle rijders van deze sectie. Klik met de linkermuis toets op de
rijder die u wilt vervangen. Deze rijders zal nu in het veld Huidige Rijder verschijnen aan de
onderkant van het scherm. Nu klikt u op de drie punt button aan de rechterkant van het
invoerveld Nieuwe Rijder.
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Een scherm met alle rijders die deze sectie in de inventaris gegevens hebben, wordt
geopend. Dubbelklik op de gewenste rijder om in te voegen. De rijder staat nu in het veld
Nieuwe Rider. Let op, dat de rijder die wordt ingevoegd niet een actieve rijder van deze
sectie in het geladen evenement kan zijn.

Door op de “Overnemen” button te klikken wordt de rijder vervangen. Dit houdt in, dat de
huidige rijder wordt verwijderd in de rijderslijst en alle heatindelingen en de nieuwe rijder
wordt ingevoegd.
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11.6.2 Vervang Sectie / Klasse.
Hier kunt een sectie/klasse vervangen door een andere sectie/klasse. De nieuwe
sectie/klasse zal aan alle rijders van de oude sectie/klasse toegewezen worden. En alle
gegevens van deze rijders worden hierbij ook overgenomen.

Kies de sectie/klasse van het evenement in de bovenste lijn. Dan selecteer de sectie/klasse
die u wilt gebruiken in de onderste lijn. Door op “Overnemen” te klikken zal de procedure
worden uitgevoerd.
11.7 Meldingen.
Hier kunt u de aankondigingen van RCM Ultimate definiëren en de berichten voor de
berichtenbalk die naar RCM Publisher worden gestuurd.
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11.7.1

Aankondigingen.

RCM Ultimate ondersteunt automatische stem aankondigingen voor het verloop van de race.
Deze kunnen hier worden aangepast. De verschillende aankondigingen worden getoond in
het linker gedeelte van het scherm. In het rechter gedeelte van het scherm ziet u de
instellingen voor een aankondiging die in het linker gedeelte van het scherm is geselecteerd.

In de linkerkolom worden de aankondigingen gemarkeerd met een kleine cirkel. Een groen
cirkel betekent dat deze aankondiging word aangekondigd in het evenement. Een rode cirkel
betekent dat de aankondiging niet zal worden aangekondigd. De afzonderlijke secties zoals
Aftellen, Race enzovoorts kunnen worden uitgepakt door op een sectie dubbel te klikken. Als
u een melding selecteert door erop te klikken, kunt u deze activeren (zal worden
aangekondigd) door het vakje aan te vinken rechtsboven van het rechter gedeelte van dit
scherm.
Als u dit uit het V'tje verwijderd na activering, wordt deze melding niet aangekondigd. Voor
sommige aankondigingen (bijvoorbeeld Race/Start van de Race) zijn er extra configuraties
beschikbaar. Deze worden in het onderste gedeelte van de rechter helft van het scherm
getoond. U kunt deze extra’s activeren en deactiveren.
Alle andere instellingen die door het systeem worden gebruikt, zou niet moeten veranderen.
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11.7.2 Berichtenbalk.
RCM Ultimate kan berichten zenden naar RCM Publisher de rijders, mecaniciens, sponsors
of publiek van deze informatie te voorzien.

Melding: Typ de tekst hier in die u via RCM Publisher wilt tonen.
Berichtenbalk: Indenticatie, als de berichtenbalk wordt getoond, wordt dit verzonden als
rollende schrijven.
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Berichtenbox: Het bericht wordt getoond in een nieuwe scherm in RCM Publisher. Met deze
instelling is het ook mogelijk om afbeeldingen te versturen en zo pormotie te maken voor uw
sponsoren in de pauzes van de wedstrijd.
Toon permanent meldingen: Het bericht wordt in RCM Publisher net zolang getoond totdat u
een nieuw bericht verstuurd of deze stop zet.
Tijdsduur (Sec): Hier kunt u instellen hoe lang een bericht getoond moet worden in RCM
Publisher.
Berichtenbalk actief: De berichtenbalk aan zetten. Als deze functie is gedeactiveerd, is de
berichtenbalk uitgeschakeld.
Voortloop snelheid: De snelheid van de rollende tekst.
Berichtenkleur/Achtergrondkleur: De tekst wordt getoond in de geselecteerde kleur op de
geselecteerde achtergrondkleur. Let op, dat geel gereserveerd is voor nieuwe records.
Door op de zenden button te klikken wordt het bericht verzonden naar alle verbonden RCM
Publisher. Het bericht is verwijderd door op de wissen button te klikken.
11.8

Herschrijf Rapporten.

Hier kunt u alle rapporten herschrijven. Deze functie is zeer nuttig, als u bijvoorbeeld
veranderingen hebt gemaakt in het reglement.

12

Instellingen
In dit menu vind u zeer belangrijke configuraties zoals verbinding instellingen voor de
tijdwaarneming decoder of extra RCM Software welke verbonden kan worden met RCM
Ultimate.
Hier staan ook de instellingen voor de printer interface en u kunt lettertypen en kleuren
definiëren. Verder kunt u de taal selecteren van het programma net zoals de taal voor de
rapporten en de aankondigingen.
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12.1 Taal
Met Instellingen / Taal kunt u instellen welke taal RCM Ultimate moet gebruiken.

En u kunt de taal instellen die de rapporten genereerd.
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Taal +/- stelt u in staat om een nieuwe taal te creëren (wij verwijzen u hiervoor naar de Tools
>Editors>Vertaling), een taal verwijderen en een taal te exporteren. Hetzelfde kan gedaan
worden met aankondigingen.
Door op de Actieve Taal/RCM te klikken in de linker kolom van het scherm kunt u de taal
instellen die u wilt gebruiken voor de applicatie. Dit betekent de taal die gebruikt wordt voor
alle tekst in de menu's en schermen van RCM Ultimate. Gewoon de gewenste taal activeren
in het rechter gedeelte van het scherm. De taal veranderd door daarna op de Overnemen
button te klikken.
Als u Actieve Taal/Rapporten aan klikt in de linker kolom, kunt u de taal bepalen die gebruikt
moet worden voor de rapporten van RCM Ultimate. Als voorbeeld: Voor een Internationale
wedstrijd moet u op Engels klikken voor de rapporten. Om de rapport taal in te stellen,
activeer de gewenste taal en klik op de Overnemen button.
Als u Actieve Taal/Aankondigingen aan klikt in de linker kolom, kunt u de taal bepalen die u
wilt gebruiken voor de aankondigingen van RCM Ultimate. Voor een Internationale wedstrijd
is het aanbevolen om de aankondigingen op Engels in te stellen. Om de gewenste taal voor
de aankondigingen te activeren klikt u op de Overnemen button.
12.2 Interfaces.
Opent een scherm waar u alle verbindingen die RCM Ultimate gebruikt kunt selecteren.
12.2.1 Systeem / Printer.
Door op Printer te klikken, ziet u aan de rechterkant van het scherm alle printers van uw
Windows systeem. Activeer de printer die u wil gebruiken voor RCM Ultimate. U kunt meer
dan een printer activeren. Houdt er rekening mee, dan RCM Ultimate allen de printers
gebruikt die zijn geactiveerd. Als er geen printer is geactiveerd, dan kunt u geen print
uitdraaien maken. Nadat u een of meerdere printers heeft geselecteerd, moet u de
instellingen opslaan door op de Opslaan button te klikken.
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12.2.2 AMB
Hier kunt u de decoder configureren die u gebruikt.

De volgende decoders kunnen worden gebruikt met RCM Ultimate:
AMB20 (Inductie principe), is de voorloper van de AMBRC decoder.
AMBRC (Inductie principe), geschikt voor 1/12 tot en met 1/6 schaal [USB en RS232]
AMBrc3 en rc4 de nieuwste AMB decoder (Inductie principe), geschikt voor 1/12 tot en met
1/6 schaal [LAN, USB en RS232]
RobiLap (Infrarood principe), geschikt voor een kleiner schaal auto’s zoals de 1/18 en 1/24
[RS232].
Klik met linkermuis toets op de decoder die u gebruikt in de linkerkolom. Nu kunt u de
instelling maken in de rechterkolom. Ten eerste moet u de decoder activeren "Decoder
geactiveerd", selecteer de interface en bepaal de interface instellingen (poort). Betreffende
de interface instellingen, raadpleeg hiervoor de handleiding van uw decoder.
Met "Extra instellingen van de Decoder" of een foutmelding getoond moet worden, ronden
met verkeerde CRC ((CRC is een controlesom welke de decoder met de overdracht met
gegevens van de gegevensstroom. Als de overdracht van de decoder naar de computer
slecht is, kan de controlesom verkeerd zijn) worden geweigerd en de alle decoder
communicatie gegevens worden opgeslagen. Het log bestand wordt opgeslagen in de map
RCM Ultimate/Logfile en verder in de map met de naam van de decoder.
Als u een TCP/IP verbinding naar uw decoder gebruikt, is het erg belangrijk om het IP-adres
van de decoder in te stellen. Het adres moet in hetzelfde segment zijn als die van de
computer. het IP-adres kan worden geselecteerd in de decoder, raadpleeg hiervoor de
handleiding van uw decoder.
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De goede werking van de decoder kan worden gecontroleerd met de Transponder log
bestand scherm. Deze kan worden geactiveerd worden door op de functie toets F4 te
drukken.
12.2.3 WWW en Kampioenschap Op MyRCM.
RCM Ultimate ondersteunt het publiceren van de race resultaten direct op een internet
website. Hier kunt u de nodige instellingen definiëren.
Als u de FTP “Kampioenschap” activeert en instelt, kunt u hiermee uw kampioenschap op
MyRCM publiceren. U moet hiervoor wel een kampioenschap aan maken voor elke
sectie/klasse. Ultimate ondersteunt het publiceren van de race resultaten direct op een
internet website. Hier kunt u de nodige instellingen definiëren.
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FTP Sync 1: Deze is ingesteld als standaard voor toegang naar MyRCM. U hoef alleen u
Gebruikersnaam en Wachtwoord in te voeren, welke u van RC-Timing heeft gekregen. Als
uw computer toegang tot internet heeft, kunt u "FTP Synchronisatie geactiveerd" activeren (
bovenin de rechterkolom). Het geladen evenement wordt nu op MyRCM gepubliceerd. Dit
kan soms even wat tijd in beslag nemen. Let op, dat u alleen FTP Synchronisatie activeert
als u een geladen evenement werkelijk op MyRCM wilt publiceren.
FTP Sync 2: Werkt identiek zoals het in het vorige beschreven is. Met deze instellingen kunt
de race resultaten publiceren op uw eigen website naast die van MyRCM. Neem hiervoor
contact op met uw administrator van uw website voor de benodigde detail instellingen.
12.2.4 Interface
Met RCM Ultimate kunt u verschillende klant programma's gebruiken. Dit optionele
programma's bieden u extra functies. RCM Ultimate ondersteunt RCM Voice, RCM
Publisher, RCM Signal en RCM Boards alsmede een losstaande gegevens verbinding voor
RCM Registratie. Deze programma's moeten apart worden besteld.
RCM Voice maakt een stem respons van belangrijke gebeurtenissen tijdens een race. Als
voorbeeld; het doet het aftellen in aankondigingen automatisch, de overgebleven rijtijd, ronde
tijden enzovoorts. De aankondigingen kunnen verschillen van de automatische
aankondigingen van RCM Ultimate.
RCM Signal heeft de controle over lichten en de hoorn.
Met RCM Publisher kunt u informatie monitors opstellen voor de rijders. Dit programma toont
de rangorde en ander nuttige informatie van het race verloop.
U kunt de volgende instellingen maken (raadpleeg hiervoor de handleiding van dit klant
programma):
RCM Board ondersteunt diverse grote led schermen.
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De volgende instellingen voor dit programma moeten worden gemaakt in RCM Ultimate
(raadpleeg ook hiervoor de handleiding van dit programma).
Interface geactiveerd: Moet worden geactiveerd worden om deze klant te gebruiken. Niet
geactiveerd betekent, dat RCM Ultimate dit programma niet ondersteunt.
Server Adres: Het IP adres wordt automatisch ingesteld volgens de instellingen van de
netwerk van de computer. U moet dit dus instellen in het klant programma.
Poort: Elke klant is verbonden door een unieke poort. U moet deze instelling niet veranderen
omdat de klanten alleen worden herkent met een correct poort nummer.
Max. Verbindingen: U kunt hier specificeren hoeveel klanten er verbinding mogen hebben
met RCM Ultimate. Hou dit aantal zo laag mogelijk om een goede netwerk prestatie te
hebben.
Als uw netwerk niet krachtig genoeg is en het aantal verbindingen is vrij hoog, dan riskeert u,
dat verbindingen worden verbroken.

12.2.5 Master / Slave / Remote Controlling.
Remote Controlling: Met Remote Controlling is het mogelijk om een tweede computer te
beheren waar ook RCM Ultimate actief is, dit als een 2de of Back-up tijdwaarneming systeem.
Het is noodzakelijk, dat u dezelfde versie van RCM Ultimate op beide computers draait met
hetzelfde geladen evenement. De gegevens moeten absoluut hetzelfde zijn, zet daarom
alstublieft het evenement over via de export en import modus in de 2de computer.
Beide computers moeten verbonden zijn via een netwerk. In RCM Ultimate van het 1ste
systeem activeert u RCM Ultimate als Master en u activeert de Remote Control interface
(Remote Control Interface geactiveerd).
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In RCM Ultimate op de 2de computer, zijn de instellingen als volgt: Remote Control Interface
moet worden geactiveerd. RCM Server is Slave moet ook worden geactiveerd. Onder Server
adres moet u het TCP/IP-adres van de Master RCM Ultimate invoeren. Met opties kunt u
definiëren de gebeurtenissen die automatisch moeten gaan.
Let op: dat RCM Ultimate Slave allen de volgorde van het evenement over neemt van RCM
Ultimate Master. Veranderingen in frequenties, transponder nummers, de indelingen van de
heats enzovoorts, kunnen en worden automatisch overgenomen. Dit wordt gedaan met de
functie “Draag database over naar Slave”in het tabblad Tools (Let op: het kan voorkomen dat
u RCM Ultimate moet herstarten nadat u de Remote Controlling hebt geactiveerd). De status
van de Master - Slave verbinding, wordt onderin het scherm van RCM Ultimate getoond
onder de tekst Remote….
12.2.6 Database / Instellingen.
Deze instellingen zijn nodig om de database verbindingen te controleren en de database
back-ups van RCM Ultimate te regelen.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 131 van 182

Netwerksupport: Voor klanten die de directe database verbinding gebruiken, moet u
netwerksupport activeren. RCM Registratie of RCM Tech gebruiken deze directie database
verbinding. Als u een van deze programma's gebruikt, moet het netwerksupport activeren.
Database Logbestand: Wanneer deze optie is geactiveerd, zullen alle defecte transacties
van de database in een logbestand worden geschreven. Zulke transacties zijn niet bij
voorbaat fout (als voorbeeld: als het aan het zoeken is voor een naam in een lege lijst, dan is
het resultaat NUL en wordt automatisch als een opmerking in het logbestand geschreven).
Als er een algemeen probleem is, kan dit logbestand helpen de foute condities te
analyseren. Het logbestand wordt opgeslagen in de map RCM Ultimate\Logbestand.
Maximale geheugen: De bestandgrote kan worden gelimiteerd. Als het bestand groter
wordt, wordt dit bestand verwijderd en een nieuw logbestand wordt gecreëerd. Let op dat u
niet te grote bestanden configureerd, omdat het schrijf proces een lange tijd in beslag neemt
met grote bestanden.
Automatische Databankback-up: Wij adviseren u deze functie te activeren. Na elke heat
wordt er een complete back up van de database gecreëerd. U kunt hier aangeven waar de
back up bestanden moeten worden opgeslagen. Wij adviseren om in ieder geval de systeem
map te gebruiken (RCM Ultimate\Back up) en wanneer nodig een externe map. U moet de
externe map selecteren in het onderste invoer veld.
Als voorbeeld vanwege een stroom storing/uitval kan de database corrupt worden. Om de
back up de reactiveren moet u RCM Ultimate afsluiten. De database back up is een ZIP
bestand en kan worden geopend door er dubbel op te klikken op de bestandnaam in
Windows Explorer. U moet de complete inhoud van de ZIP bestand uitpakken naar de map
RCM Ultimate\Database. De bestaande bestanden worden overschreven en u kunt de
database weer gebruiken nadat u RCM Ultimate opnieuw heeft gestart. In geval van een
corrupt database hoeft u nu alleen de laatst verreden heat/finale opnieuw te rijden.
Maximaal Aantal of Back ups (Standaard instelling = 20): Heet aantal back ups die gemaakt
moeten worden, kunt u hier definiëren. Is het aantal bereikt, dan zal het oudste bestand
worden verwijderd en een nieuw bestand worden gecreëerd.
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12.3 Configuraties
De configuraties stellen u in staat om verschillenden standaard instellingen van RCM
Ultimate te veranderen.

12.3.1 RCM/Algemeen
Door in de linkerkolom Algemeen te markeren, kunt u de lettertype, lettergrote en kleuren
veranderen die worden gebruikt door RCM Ultimate. U kunt de lettertype voor tabellen
onafhankelijk instellen van andere tekst. De kleuren die onderin het scherm worden getoond,
worden gebruikt om de tabellen beter leesbaar te maken. Als u deze kleuren wilt veranderen,
gebruikt dan alstublieft lichte en verschillende kleuren.

12.3.1 RCM / Race Grid
De kleuren die een rijder markeren in de tijdwaarneming, kunnen hier worden ingesteld.
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Tellus gepasseerd (standaard licht geel): Wanneer een rijder de tellus passeert en de
transpondernummer aan de rijder is geregistreerd, wordt het gemarkeerd in deze kleur. Dit
maakt het gemakkelijk om te controleren of alle rijder op de baan zijn of niet.
Tellus binnen min. Rnd. tijd gepasseerd (standaard rood): Deze markering is zichtbaar
voor een schraptijd. Tussen deze tijd worden geen extra ronden geteld maar in de rondetijd
logbestand, zijn deze ronden wel zichtbaar en worden gemarkeerd met "NOK". Dit betekent,
dat deze ronden niet mee geteld worden in het resultaat.
Gemiddeldetijd (standaard grijs): Rijders rijden meestal hun ronden continu in de daarvoor
tijd termijn. Deze termijn in de gemiddelde tijd plus of minus een bepaalde tijd ratio. Als deze
gemiddelde tijd plus de ratio voorbij is, wordt de rijder lijn licht grijs gemarkeerd en houd in
dat de rijder langzamer was. Dit kan zijn gebeurd door een ongeluk, een pitstop of een
schuiver.
Race finisht (standaard licht blauw): Wanneer de racetijd voorbij is en de rijder passeert
voor de laatste keer de tellus, wordt de rijder licht blauw gemarkeerd en heeft de race
uitgereden. Extra ronden worden niet meer geteld, zelfs als de rijder door blijft rijden.
12.3.3 Systeem
Met Datum en Tijd kunt u het formaat definiëren van de uitgave. Alstublieft wees voorzichtig
met deze definities. U kunt dan misschien niet meer de uitgave van tijd en datum meer zien.

12.3.4 Toon
Namen: hier kunt u aangeven hoe u de namen in RCM Ultimate getoond wilt hebben. Eerst
voornaam en dan achternaam of andersom.
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Frequenties: U kunt selecteren of u met kanaal nummer of met frequenties wilt werken. Wij
adviseren de automatische instelling. Met deze instelling kunt u het kanaal nummer alsmede
de frequentie invoeren en RCM Ultimate herkent automatisch zelf de frequentie. Met de optie
Frequentie en Kanaal ziet u in de indelingen beide.

Sectie: Hier kunt u de weergave van de sectie instellen.

Land: Hier stelt u het aantal karakters in die van de ISO code ban het land wordt gebruikt.
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12.3.5 Inventaris gegevens/Licencering
Hier kunt u aangeven of de licentie is toegewezen aan de persoon of de sectie. Verderop is
een automatische instelling beschikbaar. Het gebruik hiervan hangt af van de licentie
instellingen van de respectievelijke sectie. Alle uitleg in deze handleiding betreffende secties
en persoonlijke gegevens verwijzen naar deze automatische instelling.
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12.3.6 Sorteren / Deelnemer
U kunt de sorteer volgorde, die gebruikt wordt voor de rijders in de lijsten en rapporten. Dit
kan worden gedaan volgens Naam, Land, Club, Frequentie en Rijdernummer.

12.3.7 Gegevensbeheer
Import definitie: Als u deze functie activeert dan worden tijdens het importeren alle
achternamen met hoofdletters getoond.
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U kunt hier aangeven de separators die gebruikt worden in het CSV- of XML- bestanden. U
moet deze instelling niet veranderen.

Koppelingen: U moet deze instellingen niet veranderen.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 138 van 182

12.3.8 Unieke sleutels
Aanvullend op de sleutels naam en voornaam, kunt u sleutels voor land en licentienummer
genereren. Dit kan helpen met het zoeken naar de juiste persoon, vooral als u een groot
aantal personen heeft in uw inventaris gegevens.

12.4 Tijdwaarneming
De instellingen voor de tijdwaarneming en de teamcup worden hier gedaan. Door dubbel te
klikken in de linkerkolom op een sectie kunt u de instellingen in de rechterkolom maken. Hier
kunt u de volledige automatische verloop van alle races creëren volgens een gecreëerde
tijdschema.
12.4.1 Tijdwaarneming / Algemeen
Hier kunt u instellen dat het aftel scherm in de tijdwaarneming scherm na de start van een
heat gesloten moet worden of niet. Verder kunt u activeren het finaliseren van een heat
wanneer alle auto's gefinisht zijn. Activeer de functie "Toon verschil ten opzichte v/h
Tijdschema in Raceoverzicht" als u geïnformeerd wilt worden over het tijdverschil ten
opzichte van de daadwerkelijke tijd.
Als u RCM Ultimate de race procedure volledig automatisch wilt laten doen, moet u de
functie "Systeem controle Automatisch v. Race, afhankelijk v/h tijdschema activeren. Als dit
niet geactiveerd zijn de andere items in het Tijdschema niet actief. Om het automatische te
gebruiken, tijdwaarneming overzicht voor Training, Kwalificatie of Finales. De races worden
nu automatisch verwerkt.
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12.4.2 Tijdwaarneming / Uitstel.
Hier kunt u de tijdsduur instellen voor een uitstel aanvraag in de finales. U kunt ook het
aftellen opnieuw laten lopen voor de tijdsduur van de uitstel.

12.4.3 Tijdwaarneming / Enkelstart (Staggered)
Rekening houden met vertragingstijd “Race einde” aankondiging: Het einde van de race
wordt aangekondigd na de vertragingstijd of na dat alle wagens de race hebben gefinisht.
Herstel Racetijd met alle rijder: Het scherm alsmede de aankondiging van de overgebleven
racetijd is gebaseerd op dat een rijder de finish lijn als laatste passeert.
Herstel Racetijd met alleen de eerste rijder: Het scherm en de aankondiging van de
overgebleven racetijd is gebaseerd op de eerste rijder in een race.
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12.4.4 Tijdwaarneming / Groepstart.
Rekening houden met vertragingstijd “Race einde” aankondiging: Het einde van de race
wordt aangekondigd na de vertragingstijd of na dat alle wagens de race hebben gefinisht.

12.4.5 Tijdwaarneming / M-L-F.
M-L-F is de afkorting voor Miss – Lost - Finish. Meldingen in het tijdwaarneming scherm
kunnen worden geconfigureerd.

M- Miss: Als een rijder niet de tellus passeert na zijn gemiddelde tijd ( plus de minimale
ronde tijd), de record zal dan licht grijs worden en in de info status ziet men een “M”. de
minimale ronde tijd voordat de status is veranderd kan worden ingesteld.

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 141 van 182

L- Lost: U kunt een minimale tijd instellen nadat de status is veranderd in “M” (licht grijs). Als
deze tijd verstreken is, zal de record weer veranderen van kleur naar donker grijs en de
status is dan “L”. ( Al deze kleuren kan men instellen in het tabblad Instellingen >
Configuraties > Race Grid). Afhankelijk van de ingestelde minimale tijd, weet u als
tijdwaarnemer dat deze rijder waarschijnlijk niet meer aan het rijden is.
F- Finish: RCM finisht automatisch een heat wanneer alle rijders zijn gefinisht. Als deze
functie is geactiveerd, rijders met de status “L” worden dan als gefinisht beschouwd. Dit houd
in, dat de heat automatisch finisht als alle rijders zijn gefinisht en de rijders die niet meer
reden een status “L” hebben.
12.4.6 Tijdwaarneming / Transponder opzoeken.
Als het herkennen van het transponder zoeken automatisch moet gaan, dan moet deze optie
worden geactiveerd. Een gedetailleerde beschrijving hiervan kan men vinden onder
Inventaris gegevens/Transponder opzoeken.

12.4.7 Tijdwaarneming / Meldingen.
Toont meldingen, als er frequentie conflicten zijn in de huidige groep: In het tijdwaarneming
scherm ziet u een bericht ( rechts onderin) als er een frequentie conflict is in de huidige
groep.
Toont meldingen, als de rondetijd binnen de geblokkeerde tijd is: U ziet een melding als een
rijder een rondetijd heeft die onder de minimaal ingestelde rondetijd is.
Toon informatie bericht, als ronde signaal te zwak is: Meldingen worden getoond, als de
transponder signaal erg laag is (hits). U kunt de "Hits" en/of de "Batterij waarde" selecteren
om deze te gebruiken. Voor beide kunt u een limiet instellen.
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12.4.8 Tijdwaarneming / Rapporten.
Hier kunt definiëren of de volgorde van de heat sortering volgens het tijdschema moet of niet.
Neem niet gestarte rijders mee op in de Training Ranglijst: Dit kan voor training en
kwalificatie worden ingesteld, of de niet gestarte rijders op de print afdrukken moeten komen
of niet.
Verder kunt u het aantal rijders in de top 10 ranglijst instellen. Die op elke uitdraai van de
kwalificatie en trainings lijsten staan.
Toon posities bij de ronde tijden: in de print resultaten, wordt de positie tussen haakjes voor
de rondetijd gedrukt.
Volgorde van rondetijden volgens de positie: De volgorde van links naar rechts van de rijders
rondetijden in de gedrukte resultaat volgens de uiteindelijke ranglijst.

12.4.9 Aankondigingen / Heat finishen.
Hier kunt u selecteren of een heat automatische gefinisht moeten worden of niet wanneer
alle rijders gefinisht zijn. Verder kunt u de maximale vertragingstijd instellen (doorlooptijd na
de race) in seconden en instellen of de tijd wordt gebruikt of de tijd die is ingesteld in het
reglement.
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12.4.10 Tijdwaarneming / Selecteer heat.
RCM Ultimate kan een volgende heat selecteren (zoals aangeven staat in het tijdschema.
Mits deze is aangemaakt). Als deze functie is geactiveerd, kunt u kiezen of dit gedaan moet
worden na het printen van de resultaten of na het bevestigen van een heat. Met
Vertragingtijd kunt u de tijd instellen voordat de volgende heat/finale wordt geselecteerd. Dit
is erg handig als er wat handmatige taken gedaan moeten worden.

12.4.11

Tijdwaarneming /Start procedure.

RCM Ultimate kan de heat automatisch voor u starten. U moet selecteren of dit middels
aftellen moet gebeuren en wat voor aftel tijd er wordt gebruikt.
U kunt ook een aftellen activeren, dat het starten volgens het tijdschema doet.
Let op: dat de pauze tussen twee heats groter moet zijn dan het aftellen plus de doorlooptijd
en 20 seconden.

12.4.12

Tijdwaarneming / Beste tijden.

Normaal gesproken moeten nieuwe beste tijden bevestigd worden. Als u "Bevestig beste
tijden Automatisch" activeert, kunt u selecteren of RCM Ultimate de tijden automatisch moet
bevestigen of niet.
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12.4.13 Tijdwaarneming / Bevestiging.
Hier kunt u aangeven of de heat/finale automatisch bevestigd moet worden of niet. Let op,
dat in de sub finales het opklimmen gegenereerd wordt alleen als deze finales bevestigd zijn.

12.4.14 Tijdwaarneming / Printen.
Als u de functie "Automatisch Print Handelingen" activeert, kunt u selecteren of de resultaten
automatisch geprint moeten worden of niet. Als u deze functie niet activeert, RCM Ultimate
toont de normale print scherm na elke heat en u moet het printen handmatig doen.
Ook kunt u aangeven of u de ranglijst automatisch geprint wilt hebben. Dit kan gedaan
worden zonder de print Wizzard na elke ronden per sectie of na een complete ronde van alle
secties/klassen.
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12.4.15 Aankondigingen / Rijder nummer.
Hier kunt u selecteren of de aankondigingen van RCM Ultimate betreffende rijder nummers
gedaan moeten worden of niet (niet, dan worden de aankondigingen gedaan middels de auto
nummers). U kunt specificeren, of het programma moet controleren of alle rijdernummers zijn
ingesteld en u ziet een foutmelding verschijnen als dit niet het geval is. Wij adviseren om
beide functies te activeren, omdat anders de aankondigingen voor de rijders irritant zijn.

12.4.16 Aanvullende Optie / Teamcup.
Activeer alle functies als u een teamcup race wilt houden. Naast de normale resultaten kunt
u ook extra team ranglijsten printen. Het is nodig, dat de team informatie is ingevoerd in de
Inventaris Gegevens menu (Teams en personen) om een teamcup race te rijden.

12.5

Mylaps Functies.

12.5.1 Mylaps.
RCM Ultimate ondersteunt de verbinding naar Mylaps van AMB in Nederland. Om te
gebruiken, moet deze verbinding worden geregistreerd. U kunt de registratie code van RC
Timing krijgen of u kunt het zelf online bestellen als u daarvoor een geschikt contract heeft.
Het in noodzakelijk dat u een ADSL- verbinding hebt met het internet om de rondetijden van
de persoonlijke transponder naar de AMB Ultimate te sturen. Als de Mylaps data-export is
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geactiveerd, zal RCM Server de gegevens automatisch naar de AMB server sturen. Een
rijder thuis inloggen naar de AMB server ( de rijder dient hiervoor wel een account bij AMB te
hebben) zodat hij toegang heeft naar zijn persoonlijke rondetijden.

12.5.2 ChipCard Terminal Support
RCM Ultimate ondersteunt de verbinding naar een Chipcard Terminal. Dit moet worden
geregistreerd wat hier gedaan kan worden. U kunt verdere informatie over een Chipcard
Terminal verkrijgen van RC Timing.
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13 Tools
Het menu Tools biedt u de volgende functies. Onder andere zijn dat deze:
Activeer of deactiveer een transponder set.
Verwijder rijder nummers.
Een uitgebreide zoek functie.
Verwijder tijdelijke transponders.
Herstel vaardigheid waarden.
Herstel niveau waarden.
Taal Editor om de taal van de tekst van het programma te veranderen/aan te passen.
Sjabloon Editor om uw eigen print lay-out te definiëren van de rapporten.
Import en Export van federatie gegevens.
Import en Export van de gegevens die zijn opgeslagen in de database van RCM Ultimate.
MyRCM, gegevens van de site MyRCM downloaden in het programma, inschrijvingen.

13.1 Transponder set
Dit menu item is toegevoegd doormiddel van de tekst [actief] of [inactief].
Actief: Deze instelling gebruikt de transponderset van het evenement. De
transpondernummers 1 tot en met 10 staan gelijk met de auto nummers 1 tot en met 10.
Deze instelling wordt gebruikt, als u de transponders elke heat uitdeelt en na elke heat weer
inneemt.
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Inactief: Deze instelling wordt gebruikt als u geen enkele transponder van de club gebruikt of
u deelt deze transponders uit voor de duur van de gehele racedag.
In dit geval worden de transponders als Persoonlijke Transponders gezien, maar moeten
worden geregistreerd als Tijdelijke Transponder in de rijders inventaris.
Als u de clubtransponders heeft ingevoerd in een transponder set en deze transponder set is
inactief ingesteld, RCM Ultimate herkent deze transponder als een reguliere persoonlijke
transponder of als een van de hand-out transponders. U ziet dit in de transponder logfile.
Een transponder van de transponder set wordt gemarkeerd als “ Club “. De status (actief of
inactief) kan worden veranderd doormiddel van erop te klikken in het menu item transponder
set.

13.2

Aankondigingen [actief].

Soms gebeurd het, dat de aankondigingen even snel moeten worden geactiveerd of
gedeactiveerd. Dit menu item is een soort schakelaar. Dit houd in, dat als de aankondigingen
geactiveerd zijn dat men ze kan deactiveren in dit menu item. Zijn de aankondigingen
gedeactiveerd, zullen deze worden geactiveerd door op dit menu item te klikken.
Geactiveerd wordt getoond doordat er een vinkje voor staat.

13.3

Systeem controle Automatisch [actief].

Soms gebeurd het dat Systeem controle automatisch snel aan of uit gezet moet worden. In
dit menu item zit daar een soort schakelaar in. Dit houd in dat als Systeem controle
automatisch geactiveerd is dat het dan door hier op te klikken gedeactiveerd wordt. Is het
Systeem controle automatisch gedeactiveerd, dan wordt het door hier te klikken geactiveerd.
En dit kan men zien aan het vinkje ervoor.

13.4 Zoeken.
Met deze functie kunt en vrij snel diverse informatie vinden. U kunt zoeken naar rijders,
transponders en frequenties. Dit geeft u de mogelijkheid om vragen vrij snel te beantwoorden
zoals "In welke heat zit de rijder" of "Aan wie behoort dit transponder nummer toe" of "Wie
gebruikt nog meer deze frequentie".
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13.4.1 Rijder.
Voer de naam of een deel van de naam die u zoekt en klik op de zoek button (of druk op
enter) aan de rechterkant van het invoerveld. Alle rijders die uw met uw invoer
overeenkomen worden getoond in de lijst in het onderste gedeelte van het scherm.

13.4.2 Transponder.
Voer het nummer of een gedeelte van het nummer in en klik op de zoek button (of druk op
enter) aan de rechterkant van het invoerveld. De rijders die transponder gebruiken die met
uw invoer overeenkomen worden getoond in de lijst in het onderste gedeelte van het scherm.
Dit is erg handig, als u naar een club transponder op zoek bent en die rijders heeft hem nog
niet terug gebracht na het racen of een auto is nog niet ingeleverd voor technische inspectie.
Zo kan de rijder worden geïdentificeerd middels de transponder nummer.
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13.4.3 Frequentie.
Voer de frequentie of kanaal nummer in om te controleren wie er nog meer deze frequentie
gebruikt. De frequentie omrekener herkent automatisch de spiegel frequenties welke
storingen kunnen veroorzaken en moeten worden vermeden. De rijders die de frequentie
gebruiken worden in de onderste helft van het scherm getoond. U kunt gelijk zien, als er 2
rijders storing met elkaar kunnen veroorzaken.
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13.5 Verwijder.
Met deze functie kunt u de rijdernummers en de tijdelijke transponders verwijderen.

13.5.1 Verwijder Rijdernummers.
Wanneer u een heat indeling maakt kunt u rijder nummers creëren, welke gebruikt kunnen
worden als makkelijke identificatie van de rijders. Deze functie verwijderd alle rijdernummers
na een evenement. Dit geeft u de mogelijkheid om nieuwe rijdernummers te creëren voor
een volgende evenement.

De nummers worden verwijderd door op OK te klikken. Na dit zijn alle rijder nummer van
rijders verwijderd.
13.5.2 Verwijder Tijdelijke Transponders.
Wanneer u een club transponder set gebruikt [inactief] dan zijn alle gebruikte transponders
van de set geregistreerd als Tijdelijke Transponders. in de avond na de race dag, verzamelt
u de club transponders om te herladen en voor te bereiden voor de volgende dag of race.
Om de configuratie op te schonen, selecteert u dit menu item om in het veld tijdelijke
transponders te legen in de persoonlijke gegevens.

Het verwijder proces wordt gecontroleerd door een voortgangbalk. U moet dit proces niet
onderbreken.
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13.6 Herstel.
Met deze functie kunt u de vaardigheid waarden en de niveau waarden herstellen.

13.6.1 Vaardigheid waarden herstellen.
Deze functie stelt u in staat om alle vaardigheid waarden te herstellen van een specifieke
sectie naar een specifieke waarde. U moet de waarde instellen voor het herstellen van alle
rijders en de sectie. Een voortgangbalk toont u de voortgang van dit proces van deze functie.

13.6.2 Herstel niveau waarden
Deze functie stelt u in staat niveau waarde van een specifieke sectie naar een specifieke
waarde in te stellen.
U moet de waarde opgeven om deze te herstellen van alle rijders in de sectie/klasse.
Een voortgang balk toont u de voortgang van dit proces,
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13.7 Editors.
Hier kunt u de tekst die RCM Ultimate gebruik veranderen alsmede de aankondigingen.

13.7.1 Vertalingen.
De Taal Editor stelt u in staat om alle tekst in RCM Ultimate te veranderen. Verder in het
mogelijk om een nieuwe taal te genereren en alle tekst te vertalen in de gewenste taal. Als
de Taal Editor wordt gestart, dan worden er ongeveer 1900 tekst definities geladen. Dit
neemt een beetje tijd in beslag.

Het scherm van de taal editor toont in de linkerkolom een menu die verwijst naar
onderwerpen die zijn gebaseerd op de schermen en/of de functies van RCM Ultimate. Als
een van deze onderwerpen wordt geselecteerd, dan ziet in de rechterkolom een tabel met
tekst definities die gerelateerd zijn aan dit onderwerp. Boven de rechterkolom kunt u de
standaard taal aangeven. Dit wordt actief, wanneer een ander onderwerp in de linkerkolom
selecteert.
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13.7.2 Een tekst veranderen.
Nadat u een onderwerp heeft in de linkerkolom heeft geselecteerd, moet een de gewenste
tekst in de rechterkolom markeren. U kunt dan in de onderste helft van het scherm de tekst
veranderen in het veld Tekstvertaling. Houd er rekening mee, dat de veranderingen alleen
van kracht zijn, als u op de Opslaan button heeft geklikt.
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Met "Volledige tekst zoeken" kunt u de gehele taal database doorzoeken naar een specifieke
tekst. Dit helpt u bijvoorbeeld om een woord de corrigeren waar een typefout inzit die u heeft
gevonden. Ook hier let er wel op dat u uw werk moet opslaan voordat een ander onderwerp
selecteert in het linkerkolom of voordat u het scherm wilt sluiten.
13.7.3 Creëer een nieuwe taal.
De Taal Editor kan worden gebruikt om een nieuwe taal te creëren. De naam van de nieuwe
taal moet worden gecreëerd in het menu Instellingen > Taal.
Hier selecteert u Taal +/-. In de rechterkolom ziet u alle talen die beschikbaar zijn met verder
informatie, welke u kunt vinden in de laatste kolom (onder "i"): “S” betekent in Standaard en
"U" betekent Gebruiker. De standaard talen worden bij de software bij geleverd. Wij zijn niet
in staat om alle Gebruikers talen te leveren. Dit hangt af van de contracten van de diegene
die deze talen heeft gecreëerd. Sommige van deze talen hebben we aan gekocht, andere
worden ons aangeboden door de ontwerper. Als u een nieuwe taal heeft gecreëerd, neem
dan alstublieft contact met ons op. De buttons aan de rechterkant van het scherm, stellen u
in staat om nieuwe talen te genereren, om een taal te importeren, een taal te exporteren en
om een taal te verwijderen.

Nieuwe taalbestand: Door op deze button te klikken opent zich een scherm waar u de naam
van het nieuwe taalbestand moet invoeren die u wilt creëren. U hoeft alleen maar de naam te
typen in het veld Taal. De bestandnaam wordt dan automatisch gecreëerd en moet niet
worden veranderd. Voor de naam van de taal gebruik alstublieft een Engelse beschrijving.
Als u uw invoer bevestigt door op OK te klikken, zal een nieuwe reeks gebaseerd op het
Engels worden gecreëerd. Nu kunt u alle tekst vertalen in de Taal Editor.
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Importeer Taalbestand: U kunt een taalbestand van andere makers importeren voor RCM
Ultimate. Als deze taal nog niet beschikbaar is in de applicatie, moet u eerst een nieuwe taal
creëren. Anders zal deze optie de nieuwe gegevens synchroniseren met de bestaande
taalbestand. Tekst die in het bestand mist, wordt vervangen door Engelse tekst. Wanneer u
een taalbestand importeert wordt er een log bestand aangemaakt, waarin u een
gedetailleerde beschrijving van alle verrichtingen die door het systeem gedaan zijn wordt
getoond.
Exporteer Taalbestand: Met deze optie kunt u een geselecteerde taal naar een
taalbestand.
Verwijder een Taalbestand: Met deze button wordt alleen de invoer in tabellen van de
applicatie verwijderd. De taal zelf wordt hierdoor niet verwijderd.
Als u een nieuwe taal set wilt aanmaken, moet u een nieuwe taal creëren. Na dit, moet u zich
er zeker van zijn, dat RCM Ultimate deze taal gaat gebruiken (Instellingen/Taal/RCM Taal).
Omdat de nieuwe set is gebaseerd op het Engels, alle tekst is dan nog in het Engels. De
volgende stap is dan ook om alle tekst te vertalen naar de gewenste taal met de Taal Editor.
Om de tekst beter te begrijpen adviseren wij u, dat u de standaard instelling van de Taal
Editor gebruikt zodat de tekst ook wordt getoond in een voor u bekende taal. Houd er hier
ook weer rekening mee, dat u al uw werk moet opslaan (met de Opslaan button) voordat u
naar een andere onderwerp in de linkerkolom gaat of voordat u het scherm sluit.
13.7.4 Aankondigingen.
Met de aankondiging editor kunt u verschillende geluid bestanden definiëren voor de
aankondigingen. Voor u als gebruiken is er eigenlijk maar een functie van belang. Vrij vaak
zijnde geluid bestanden langer dan gewenst is. Met de instelling "Afspeel modus" kunt u de
afspeeltijd beperken. Wanneer u de "Handmatig" modus gebruikt, kunt u de tijd in
milliseconden instellen. Hou er rekening mee: als u de tijd teveel beperkt, is het mogelijk dat
u niets meer hoort.
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13.8 Sjablonen.
In dit menu zijn er drie tools om de beschikbare rapporten te in te delen/ontwerpen:
Rapport Editor: Configuratie van de pagina indeling.
Bladindeling Editor: Configuratie van frames, lettertypen en kleuren.
Sjabloon Editor: Configuratie en plaatsing van de inhoud van een rapport.

13.8.1 Rapport Editor.
Hier kunt u de opmaak van de rapporten configureren. Met Pagina Instellingen/Marge kunt u
de marges definiëren, bovenaan de koptekst en de voettekst alsmede de linker en
rechterkant marge.

Oriëntatie: Hier kunt u selecteren of een afdruk staan of liggend gedaan moet worden.
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Codering: Windows ondersteunt verschillende lettertypen met gedeeltelijke andere codering.
Laat de standaard instelling van "Western (ISO 8859-1”) staan als u Latijnse lettertypen
gebruikt.

Koptekst: Hier kunt u definiëren welke informatie mee geprint moet worden aan de
bovenkant van alle rapporten van de wedstrijden.
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Voettekst: De voettekst bestaat uit informatie over de wedstrijdleider, de tijdwaarnemer als
mede de datum en tijd van de print afdruk. U kunt tekst toevoegen door op het kladblokje te
klikken aan de rechterkant van het scherm. U kunt velden verwijderen met de X - button.
Houd er rekening mee dat de onderkant marge groot genoeg moet zijn als u voettekst
gebruikt.

Als u RCM Ultimate heef geüpdate van een oudere versie en/of gegevens heeft
geïmporteerd van een evenement uit een oudere versie, is het mogelijk, dat u alleen maar 2
velden in de voettekst vindt. Alstublieft maak u er zeker van dat de velden "Afdruktijd:
[DATETIME]","Tijdwaarneming: %s" en "Wedstrijdleider: %s" bestaan. Vul de naam van de
wedstrijdleider en tijdwaarnemer in het betreffende veld in.
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Afbeeldingen/Rapportlogo: In de koptekst kunt u een afbeelding mee laten printen. Normaal
gesproken gebuikt u hiervoor het logo van uw eigen club. De afbeelding moet niet groter zijn
dan 4 Kbyte, anders stuurt RCM Ultimate de afbeelding niet naar RCM Publisher. Als u een
afbeelding wilt gebruiken met een betere resolutie, moet het apart worden opgeslagen in
RCM Publisher.
13.8.2 Bladindeling Editor.
Hier kunt u de lettertypen, de kleur, de achtergrond van de kop- en voettekst als ook de
frames en het ontwerp van de tabellen voor alle rapporten definiëren.
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U kunt de verschillende sectie van de rapporten onafhankelijk instellen. Let op, dat de
sjablonen van alle rapporten vermeld staan in de linkerkolom van het scherm, maar deze
sjablonen zijn allen gebaseerd op dezelfde bladindelingen. Instellingen die u veranderd
heeft, hebben invloed op alle rapporten die de standaard bladindeling van RCM gebruiken.
Maar u kunt een uitgebreide bladindeling genereren voor elke rapport. Dit doet u door met de
rechtermuis toets op de gewenste naam te klikken en van het volgende menu op
"Uitgebreide bladindeling" te klikken. RCM Ultimate genereert nu een extra bladindeling die
alleen gebruikt wordt voor dit rapport. Deze bladindeling is volledig onafhankelijk van de
standaard RCM bladindeling.
Selecteer in de linkerkolom de naam van het rapport die u wilt bewerken. In het bovenste
veld van de rechterkolom ziet u de naam van de bladindeling.
In de middelste kolom worden de sectie van de bladindeling getoond. Selecteer een sectie
die u wil veranderen, en in de linkerkolom kunt u de opmaak veranderen. In de details kunt u
de volgende secties selecteren:
Koptekst (evenement naam en evenement gegevens).
Inforegel (Groep-/heatinfo).
Rapportgegevens (koptekst, Rand, Kopregel, Gegevenslijn [Oneven], Gegevenslijn [Even]).
Voettekst (voettekst).
Speciale tabellen (Tabelgegevens).
Batch (Hoofdrand).
Elk detail kan worden gedefinieerd in lettertype, de kleur, letterstijl en grote. Als extra kunt u
een rand, de achtergrond kleur, de tekstidentiteit en de lijn hoogte definiëren.
Als voorbeeld, als u grotere lettertype voor de organisator wilt gebruiken, de gegevens en het
circuit, selecteer dan gewoon in de kolom de bladindeling Koptekst/Evenement gegevens. In
de rechterkolom voert u 10 als lettergrote in, vet voor de letterstijl en 11 voor de lijnhoogte.
Als u nu een rapport print, ziet u de details van het evenement groter ( afhankelijk van de
verandering die u heeft gemaakt, moet het rapport opnieuw genereren voordat u de
veranderingen kunt zien).
Nadat u met alle veranderingen klaar bent, moet u uw werk opslaan voordat u het scherm
afsluit.

13.8.3 Sjabloon Editor.
Om de inhoud van alle rapporten te definiëren gebruikt u de Sjabloon Editor. Aan de
linkerkant van het scherm ziet u alle beschikbare rapporten in RCM Ultimate. Alle rapporten
corresponderen aan het menu item Weergave Overzicht / Print F2.
Aan de rechterkant van het scherm ziet u alle beschikbare velden van het geselecteerde
rapport. Alle velden kunnen individueel worden ingesteld ( Veldinstellingen: zichtbaar of niet,
Mode voor lengte waarde en Uitlijnen), en het veld kan worden gepositioneerd met de naar
boven- en onderpijl in het midden van de onderste helft van het scherm
Veldinstellingen: In Auto modus kunnen geen waarden worden ingesteld. De velden hebben
de gevraagde lengtes. In Pixel modus hebben de waarden een berekenbare lengte. Als het
veld te kort is, breekt een regel de tekst. Als u een optimale zoekt, dan is de Pixel modus de
beste manier voor een goede aanpassing. In de % modus gebruikt u percentage waarden.
De tekst gebruikt ongeveer 30% van de regel aan de rechterkant vanuit het einde van het
laatste woord aan de linkerkant.
Print Oriëntatie: Sommige rapporten hebben veel kolommen; is dit het geval dan moet u
overschakelen naar de "Liggend" instelling. Deactiveer "Gebruik standaard instellingen" en
schakel over naar Liggend.
Onderin de rechterkolom kunt u het aantal kopieën instellen welke voor dit rapport geprint
moet worden. De waarde die u hier instelt worden gebruikt voor alle printmenu's.
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Opmerking: In sommige gevallen is de kolom koptekst van tabellen erg lang. U kunt deze
tekst aanpassen in de Taal Editor.

Nadat u de veranderingen heeft gemaakt, moet u uw werk opslaan. Het effect kan
onmiddellijk worden gecontroleerd door het openen van de corresponderende rapport.
13.9 Federatiegegevens.
Sommige nationale federaties bieden de organisatoren van de race, de gegevens van de
gelicenceerde rijders in een speciaal formaat. ook hebben sommige federaties het verzoek
om de totaal resultaten van een kampioenschap evenement als gegevensbestand van een
race organisator, om dit te verwerken in hun eigen administratie systeem. Op dit moment
ondersteunt RCM Ultimate alleen de gegevens van de nationale federaties van Duitsland en
Zwitserland de DMC en SRCCA.
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13.9.1 Federatie Import.
De rijders gegevens kunnen worden geïmporteerd. Deze gegevens bestanden kunnen
meestal worden gedownload van de websites van de federaties (http://www.dmc-online.com
en http://wwwsrcca.ch). Het importeren is alleen mogelijk als er geen evenement geladen is.

In de rechterkolom van het scherm kunt u aangeven hoe RCM Ultimate met de import
gegevens moet omgaan:
Nieuwe records toevoegen: Alleen nieuwe gegevens records worden gebruikt voor het
importeren. Let op, de nieuwe rijders worden eerst op inactief ingesteld.
Actualiseer bestaande Records: Alle gegevens records ( actief en inactief) die gevonden
worden door RCM Ultimate, worden gecontroleerd en geüpdate met de nieuwe informatie.
Actualiseer en voeg records toe: Deze optie wordt het meeste gebruikt en is een combinatie
van beide voorgaande beschreven functies.
Verwijder records: Het te importeren bestand heeft alleen rijders die verwijderd moeten
worden. Als een rijder is gevonden, wordt de rijder niet fysiek verwijderd, maar wordt
ingesteld op inactief. Een rijder die al op inactief ingesteld staat, zal deze status niet worden
veranderd.
U moet het te importeren bestand aangeven in het invoerveld onderin het scherm (als u op
de drie punt button klikt, kunt u het bestand opzoeken. Door op volgende te klikken opent
een nieuw scherm waar u het importeren kunt starten door op Import te klikken).
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13.9.2 Export Federatie gegevens.
Tot op heden kan alleen de ranglijst van het Duitse EFRA lid DMC gerealiseerd in RCM
Ultimate. Het formaat van dit bestand wordt bepaald door de DMC en er zijn verder gen
opties beschikbaar.

Het bestand ( Tekst met separators en koptekst) zal worden opgeslagen in de map RCM
Ultimate\Export. Maar doormiddel van het klikken op de drie punt button aan het eind van het
invoerveld voor de exportmap, kunt u een andere map kiezen.
Door op volgende te klikken wordt u naar een volgend scherm geleid. Hier kunt u alleen
"DMC Finaleranglijst" selecteren.

Door op volgende te klikken, wordt er een ander scherm geopend waar u de velden voor de
export kunt definiëren. Hier moet u niets veranderen.
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Door op volgende te klikken kan de export in het volgende scherm gestart worden door op
Export te klikken.

Na een succesvol export krijgt u het bericht " Gegevens Export gereed" en kunt u dit scherm
sluiten.
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13.10 Gegevensbeheer.
Met dit menu kunt u gegevens importeren en exporteren. Wij adviseren om een volledige
back-up van de database van RCM Ultimate te maken voordat u gaat importeren. Als het
importeren fout geconfigureerd was en misschien wat gegevens in verkeerde velden zijn
ingevoerd, kunt u dan altijd terug gaan naar uw oude database.

13.10.1 Importeren.
Het importeren van gegevens is alleen mogelijk als er geen evenement geladen is. Het
importeren kan met verschillende bestand types gebeuren.
XML bestanden: Deze importschema is nog niet geïmplementeerd. Deze zal beschikbaar
zijn, zodra de gegevens overdracht vis het internet gerealiseerd is. De database gebruikt
door RCM Ultimate is een plat georiënteerde relationele database welke uitgelezen kunnen
worden met SQL opdrachten van XML code.
tekst met separators en koptekst: Door het selecteren van deze optie kunt Excel-sheets die
aan bijzondere eisen voldoen, importeren. De Excel-sheet moet een koptekst hebben in de
eerste rij. De Excel-sheet mag geen lege regels hebben en moet worden opgeslagen als
CSV bestand. Alleen als aan deze condities gehoor zijn gegeven, is een import mogelijk.
Speciale inhoud van het CSV bestand wordt geïmporteerd op de volgende manier: Als en
veld leeg is, zal de inhoud van de databes van RCM Ultimate niet worden veranderd. Als in
het veld het "-" (min teken) staat, dan zal de inhoud, dan zal de inhoud van de database
worden verwijderd (het veld is leeg na het importeren).
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Selecteer het te importeren bestand in de open bestanddialoog.
In de rechterkolom van het scherm kunt u RCM Ultimate definiëren hoe om te gaan met de
import gegevens.
Nieuwe records toevoegen: Alleen nieuwe gegevens zullen worden gebruikt voor het
importeren. Let wel,dat nieuwe rijders eerst ingesteld worden op de inactieve lijst.
Actualiseer bestaande records: Alle gegevens records (actief of inactief) die gevonden
worden door RCM Ultimate, worden gecontroleerd en geüpdate met de nieuwe informatie.
Actualiseer en voeg records toe: Dit is de meest gebruikte functie en is een combinatie van
voorgaande beide functies.
Verwijder records: Het te importeren bestand heeft alleen rijders die verwijderd moeten
worden. Als een rijder is gevonden, wordt de rijder niet volledig verwijder, maar wordt
ingesteld als inactief. Als een rijder al op de inactieve lijst staat, zal zijn status niet worden
veranderd.
Op volgende klikken en u wordt naar het scherm geleid, waar u in een tabel de inventaris
gegevens kunt selecteren welk met het bestand correspondeert.

Door op Volgende te klikken opent zich een ander scherm. In de linkerkolom ziet u de namen
van de velden zoals geconfigureerd in het import bestand. Het rechterkolom toont u de
velden van de geselecteerde tabel uit de inventaris gegevens.
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Gebruik maken van de toverstaf, worden de velden automatisch herkent door het
programma. Andere velden kunnen worden toegewezen door deze te markeren in de
linkerkolom en de rechterkolom en dan te klikken op de rechterpijl button. Gebruikt u de
linkerpijl button, dan wordt het geselecteerde verwijderd. Een toegewezen wordt u getoond in
het rechter deel van het scherm in de kolom Bronveld.

Wanneer alles is toegewezen, klikt u op volgende en het importeren wordt gestart
doormiddel van het klikken op "Importeer" in het volgende scherm.

Exporteer gegevens uit RCM: Op uw race circuit heeft een de gegevens van het evenement
vanuit RCM Ultimate geëxporteerd. Met deze optie kunnen deze gegevens worden
geïmporteerd in een andere RCM Ultimate systeem. Eerst moet de bestandnaam worden
ingevoerd in het dialoog Importeer Bestandnaam.
In het rechterdeel van het scherm kunt u aangeven hoe RCM Ultimate met de te importeren
gegevens moet omgaan.
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Nieuwe records toevoegen: Alleen nieuwe gegevens zullen worden gebruikt voor het
importeren. Let wel,dat nieuwe rijders eerst ingesteld worden op de inactieve lijst.
Actualiseer bestaande records: Alle gegevens records (actief of inactief) die gevonden
worden door RCM Ultimate, worden gecontroleerd en geüpdate met de nieuwe informatie.
Actualiseer en voeg records toe: Dit is de meest gebruikte functie en is een combinatie van
voorgaande beide functies.
Verwijder records: Het te importeren bestand heeft alleen rijders die verwijderd moeten
worden. Als een rijder is gevonden, wordt de rijder niet volledig verwijder, maar wordt
ingesteld als inactief. Als een rijder al op de inactieve lijst staat, zal zijn status niet worden
veranderd.
Door op volgende te klikken wordt er een nieuw scherm geopend waarin u de inhoud van de
te importeren bestand wordt getoond.

Meestal veranderd u aan de selecties niets. Dit is geldig als u de gegevens die door uzelf zijn
geëxporteerd, en u bent er zeker van dat het importeren gebeurd in dezelfde versie van
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RCM Ultimate.
Zo niet of als het bestand afkomstig is van een andere bron, dan adviseren wij u niet de
RCM Ultimate configuraties te importeren. Anders zullen uw speciale instellingen van uw
RCM Ultimate worden overschreven.
Door op volgende te klikken gaat u naar een volgende scherm. Hier kunt u het importeren
starten door op Importeer te klikken. Het importeren wordt u getoond middels een voortgang
balk. Als er zich fouten voor doen, zullen deze worden weg geschreven in een log bestand.
Dit log bestand kunt u terug vinden in de map RCM Ultimate\Logfile. Als u “Voor het
importeren, pas sectie toewijzingen aan” activeert, zal het volgende scherm tevoorschijn
komen voordat het importeren wordt gestart.

Hier kan de sectie worden veranderd / aangepast. Markeer in het bovenste gedeelte van het
scherm een sectie en selecteer een corresponderende sectie in het onderste gedeelte van
het scherm.
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13.10.2 Exporteren.
Nadat het evenement voltooid is kunt u de gegevens exporteren om deze thuis te importeren
in een andere RCM Server systeem of om deze aan een andere te geven. De export kan ook
worden gebruikt als een back-up van het systeem. Verder kunt u, de export van gegevens in
een tekstbestand met scheidingstekens en koptekst omzetten (csv bestand). Deze
bestanden kunt u bijvoorbeeld openen in Microsoft Excel.

Tekst met scheidingstekens en koptekst: Met deze export wordt er en csv bestand
geschreven. Door op volgende te klikken, opent er zich een ander venster. Hier kunt u de
gegevens selecteren voor de export.

Door op volgende te klikken, opent zich een nieuw venster waar u de velden kunt selecteren
die geëxporteerd moeten worden.
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Vervolgens wordt u naar de laatste scherm geleid. Door op de knop Exporteer te klikken start
de export.
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RCM Gegevensexport: Voor het exporteren moet u minimaal de velden Exporteer actief
Evenement en Exporteer Rapporten van actieve evenement aanvinken.

Constante en Configuratie moet alleen worden aangevinkt als u werkelijk dezelfde gegevens
thuis wilt hebben zoals u op het circuit heeft. Het is erg belangrijk, dat u thuis dezelfde versie
van RCM Server of RCM Light gebruikt zoals u op het circuit gebruikt.
Hoofdgegevens en Kampioenschapgegevens kunnen alleen afzonderlijk worden
geëxporteerd. Als u deze gegevens tezamen met de gegevens van het actieve evenement
wilt exporteren, moet u verschillende export acties uitvoeren. Thuis moet u al deze gegevens
bestanden importeren.
Als u u “Evenement als Template exporteren” activeert met een actief evenement, zal het
evenement als een patroon worden geëxporteerd. Maar ook de gewone gegevens zoals de
rijders, heats enzovoort. Als zulk export wordt geïmporteerd, zal het evenement als een

Handleiding RCM Ultimate versie 1.4.18.115

Pagina 174 van 182

nieuw evenement worden behandeld met een nieuwe identificatie nummer. Als
voorbeeld, kan dit handig zijn voor series.

Met volgende gaat u naar het laatste scherm. Hier start u de export doormiddel van op de
knop exporteer te klikken.
Alle export bestanden worden opgeslagen in de map RCM Server\export.
13.10.3 Gegevens export naar MyLaps.
Deze functie is alleen beschikbaar als u zich heeft geregistreerd bij MyLaps in
Instellingen/MyLaps Functies. Hier start u de gegevens transmissie naar de MyLaps server
in Nederland.
13.11 MyRCM.

13.11.1
Met deze functie wordt de registratie lijst van www.myrcm.ch gedownload en geïmporteerd.
RCM Ultimate zoekt de lijst op MyRCM, en daarna kunt u beslissen om te importeren.
Naast deze functie kunt u de registratie lijst ook als CSV – File downloaden zoals voorheen.
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13.12 Draag Database over naar Slave (Alleen zichtbaar op de Master als er een
Master/Slave verbinding is).
Door op dit menu item te klikken, zal de database van het geladen evenement over worden
gedragen naar de Slave (Zonder de gegevens van de tijdwaarneming).
Let op, dat alle andere evenement gegevens in de database van de Slave computer,
verwijderd zullen worden.
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Beeldvorming.
De optie van Microsoft Windows voor het indelen van het scherm, worden volledig
ondersteunt door RCM Ultimate. Als u meer dan één scherm geopend heeft, kunt u de
schermen met een enkele muisklik indelen.

15

Help.
In het menu Help kunt u de handleiding en de geschiedenis van de software vinden.

15.1 RCM Help.
Deze geïntrigeerde help menu legt u de verschillende functies van RCM Ultimate uit. De
inhoud is hetzelfde als die van de handleiding.
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Als u een scherm geopend heeft en u heeft hulp nodig, drukt u gewoon op de F1 toets. De
help sectie voor het specifieke wordt dan geopend.
De geïntrigeerde help in beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Als u een andere
taal heeft geselecteerd dan Nederlands, zal het help scherm altijd in het Engels zijn.
15.2

Software Update.

Als uw computer verbonden is met het internet, kunt u gemakkelijk zoeken naar nieuwe
versies van RCM Ultimate.

U kunt hier het server adres opgeven en u kunt selecteren of de update wel of niet moet
worden verwijderd na installatie. Als u "De update pakketten NIET verwijderen na installatie"
heeft geactiveerd, dan worden de update pakketten opgeslagen in de map RCM
Ultimate\Update\Packages\Date. U kunt die overzetten naar een andere computer waar
RCM Ultimate is op geïnstalleerd. Nu kunt u deze update installeren door de functie
"Importeer update pakketten" te activeren en u moet het pakket kiezen in het veld "Importeer
update pakketten".
Door op volgende te klikken worden de updates gezocht. U word geïnformeerd over de
mogelijke updates en u kunt dan selecteren welke u wilt installeren.
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15.3 Info.
Hier vind u de versie geschiedenis van RCM Ultimate.
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Versie geschiedenis.
De versie geschiedenis maakt niet langer deel uit van het programma. In de toekomst, zullen
deze beschikbaar zijn op de website van RC-Timing. In een volgende versie van RCM
Ultimate, zal er een interface zijn om de versie geschiedenis online te kunnen lezen.

17

Slotopmerkingen.
Wij hopen dat u plezier heeft met RCM Ultimate. Als u vragen of problemen heeft over RCM
Ultimate, naam dan alstublieft contact met ons op. Schrijf een e-mail naar support@rctiming.ch. Vergeet alstublieft niet om het programma naam en de versie nummer die u
gebuikt in de mail te vermelden.. Dit help ons om uw vragen zo snel mogelijk te
beantwoorden. Als u niet bij ons bekend bent als een van onze klanten, zullen wij u ook om
uw contract nummer vragen.
RC-Timing
Felix Romer
Im oberen Gern 59
CH-8409 Winterthur
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Mylaps Functies

RC Timing ondersteunt de interface naar AMB’s MyLaps in Nederland. Om er gebruik van te
kunnen maken moet de toegang worden ingeschakeld. U kunt de toegang sleutel bestellen
bij RC Timing of u besteld het via de website doormiddel een specifiek contract nummer in te
voeren.

Voorwaarden zijn wel dat u een online ADSL of Kabel verbinding heeft op uw circuit. Alle
ronden worden geregistreerd doormiddel van een persoonlijke AMBrc transponder, en
worden verzonden naar de AMB-Server.
De rijder heeft inzicht in zijn persoonlijke race gegevens met een login account die verstrekt
wordt door AMB



Gegevens Beheer

Het menu Gegevensbeheer verzorgd de gegevensimport als ook de export. Eerst gaan we
even wat beter de import omgeving bekijken. Wij adviseren u, als u niet bekend met de
import tool, dat u een kopie maakt van uw hele Database map. Voor het geval u verkeerde
gegevens importeert, zodat u terug kunt vallen op de originele gegevensbestand.

Lijst Beheer.
De lijst beheer wordt gebruikt om deelnemers te selecteren en om secties/klasse te beheren
van een geladen evenement.
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