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1

Introductie
De website www.myrcm.ch van RC‐Timing biedt een interessante service voor elke RC‐ auto
enthousiast. U vindt hier een uitgebreide resultaten database. De resultaten van veel wedstrijden, welke
verreden worden met RCM Ultimate – Dé ultieme tijdwaarneming software voor RC ‐ auto’s –
wereldwijd, zijn toegankelijk voor het publiek. Het hoge aantal bezoekers op MyRCM, toont wel dat
deze service erg populair is bij de rijders.
Verder kunt u uw inschrijving hier invullen voor aan wedstrijd op MyRCM. Deze service wordt gebruikt
door veel clubs die RCM Ultimate gebruiken als hun tijdwaarneming programma.
Naast dit alles, beidt www.myrcm.ch een speciale service voor verschillende wedstrijden: Online
Streaming / Live Resultaten volgen. Dit houdt in, dat u hetzelfde thuis via internet ziet, als dat u
normaal op een monitor in de pits of rijders paddock tijdens een race op de club ziet. Dit maakt het
mogelijk, dat iedereen wereldwijd wordt geïnformeerd over het racen op het circuit.

2

Voorbereidingen.
Voor gewoon de URL in uw internet browser http://www.myrcym.ch en u wordt geleid naar de welkom
pagina van MyRCM. Om deze service te gebruiken is er geen registratie en / of login nodig.
U kunt de gewenste taal selecteren door middel van het klikken op de gewenste vlag in de bovenste
rechterhoek.

2.1 Basisprincipes van de bewerking.
In de bovenste rechterhoek kunt u een zoekwoord invullen. Houd er rekening mee dat het zoeken is
beperkt tot in het tabblad waar u zich op dat moment begeeft.

Is een tabel opgedeeld in meerdere pagina’s, dan kunt scrollen door de pagina’s door op Volgende of
Terug te klikken of op een van de pagina nummers onder het tabel. Door in de koptekst van een kolom
te klikken, wordt de tabel volgens de kolom gesorteerd. Door er nogmaals op te klikken wordt de
sortering omgedraaid. De sorteer orde ( Oplopend of Aflopend ) wordt aangegeven door een kleine pijl
in de koptekst van de kolom.
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3

Online Evenementen.
Met dit tabblad ziet u alle evenementen die op het moment aan de gang zijn. U ziet een tabel, waaruit u
kunt de online rapporten kunt selecteren en / of de Online Streaming kunt volgen (afhankelijk of de
betreffende club dit aanbied of niet).

U klikt gewoon op de lijn van de gevraagde wedstrijd op “Online Resultaten” of “ Online Streaming”.
Als u op de naam van een “Organisator” klikt, wordt er u een lijst getoond met alle al gepubliceerde
wedstrijden van deze organisator.

3.1 Online Streaming.
Hier ziet u de ranglijst van een heat of finale run van het evenement die aan de gang is. Deze ranglijst
wordt continu geüpdate, zodat u de wedstrijd thuis via internet mee kunt volgen.
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3.2 Online Rapporten.
Als je op de naam van een evenement klikt, dan opent zich een nieuw scherm waar het evenement
wordt getoond.

In het onderste gedeelte van het scherm, vind u de klasse(n) welke aan dit evenement mee doen.
Door op de gewenste klasse te klikken, opent zich een nieuw scherm waar u de gewenste informatie
over de verreden heats / finale van deze klasse kunt vinden.

In de linkerkolom van dit scherm is een menu. Houd er rekening mee dat dit menu is geschreven in de
taal die de organisator gebruikt om de resultaten te printen op het circuit. Alle menu items die in het
groen worden getoond, zijn beschikbaar. Door op een lijn te klikken in dit menu, worden de resultaten
van de betreffende heat / finale aan de rechterkant getoond. Uiteraard kunt u alleen de resultaten zien
van de heats / finales die al verreden zijn.
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4.

Geplande Races.
Hier ziet een lijst van alle evenementen die gepubliceerd zijn op MyRCM voor in de toekomst.

Door op de gewenste naam te klikken in het kolom Evenement, wordt u naar het start scherm geleid van
het betreffende evenement.
Hier kunt de rapporten vinden door op een klasse / sectie te klikken. De structuur is hetzelfde als bij het
hoofdstuk Online Rapporten.

4.1

Raceregistratie.
Als er een link is voor raceregistratie bij een evenement in de rechterkolom, dan kunt u een registratie
formulier invullen voor dit evenement op MyRCM. Zie verder op hoofdstuk “Raceregistratie”.
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5.

Race Archief.
Via dit tabblad wordt u een lijst getoond van alle evenementen die al verreden en gepubliceerd zijn op
MyRCM. Door op de naam van de organisator te klikken, worden alle gepubliceerde evenementen van
deze organisator getoond.

Als u op de naam van het evenement klikt, zult u het start scherm van dit evenement gaan zien. Waar u
vervolgens de uitslagen kunt bekijken van de gewenste sectie / klasse door op deze klasse / sectie te
klikken. Zoals beschreven staat bij het hoofdstuk “Online Rapporten”.

6.

Organisator.
Hier vind u een lijst van alle organisators die in staat zijn gesteld om hun evenementen te publiceren op
MyRCM. De kolommen Locatie en Land bevatten extra informatie. In de laatste kolom kunt u zien
hoeveel evenementen deze organisator al gepubliceerd heeft.
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Door op de naam van de organisator te klikken, ziet u een lijst van alle gepubliceerde evenementen van
deze organisator.

7.

Raceregistratie.
Een lijst van alle evenementen, die de raceregistratie op MyRCM aanbieden, worden getoond. Door op
de link “Raceregistratie” van het gewenste evenement te klikken, opent zich een nieuw scherm waar het
registratie formulier wordt getoond.
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Als u niet bent ingelogd op MyRCM als een gebruiker en u heeft geen gebruikers account, kunt u op een
van de links bovenin klikken. Door op de “Link naar MyRCM inlog pagina” te klikken kunt u inloggen en
daarna wordt u terug geleid naar de raceregistratie pagina. De op “Link naar MyRCM registratie pagina”
te klikken, wordt u in staat gesteld om een gebruikers account aan te maken voor MyRCM.

Hieronder moet u alle benodigde gegevens invullen. Alle velden gemarkeerd met “*” zijn verplicht.
Nadat u alle gegevens heeft ingevuld, klikt op het vakje “Verstuur” rechts onderin het formulier.
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Als u niet alle verplichte velden heeft ingevuld of verkeerd heeft ingevuld, zal de achtergrond van kleur
veranderen en het formulier wordt niet verstuurd. Zo kunt u makkelijk zien welk veld fout is of nog
gedaan moet worden, zodat u de veranderingen kunt gaan maken en daarna het formulier kunt
versturen.

Instructies MyRCM

Na korte tijd ziet u een melding dat uw registratie voor het evenement is geregistreerd. Ook wordt er
naar u een E‐mail verstuurd om uw raceregistratie te bevestigen.

Als u geen account bij MyRCM heeft, kunt u nu een account gaan aanmaken door op de “ Link naar
MyRCM registratie pagina” te klikken. De persoonlijke gegevens die u heeft ingevoerd tijdens de
raceregistratie worden overgenomen in uw account. U kunt deze hier altijd nog aanpassen. Door op “
Registreer meer race registratie” te klikken kunt u zich voor meerdere klassen /secties in die race of voor
andere races tegelijk inschrijven zonder dat u elke terug hoeft te gaan naar de registratie pagina.

8.

Inschrijven als MyRCM gebruiker.
U kunt zich inschrijven op MyRCM als geregistreerde gebruiker. Dit geeft u het voordeel (voor
geregistreerde gebruikers van RC‐Timing programma’s zijn er sommige extra functies beschikbaar, kijk
hier voor in de handleiding van “MyRCM Klantenzone”) dat alle gegevens van u wordt gebruikt voor de
registratie van evenementen. Als extra ontvangt een nieuwsbrief als u dit wilt.

8.1 Inschrijven.
Door op “Inschrijven” te klikken, in het bovenste gedeelte van het scherm, kunt u aan account
aanmaken.
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Een nieuw scherm opent zich waar u al uw gegevens kunt invoeren. Alle regels die gemarkeerd zijn met
een * zijn verplichte velden.
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Nadat u alles heeft ingevuld, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Daarna klikt u op
“Verstuur” om alles rond te maken.

Na dit ontvangt u een E‐mail met een link waar u op moet klikken om uw account registratie te
bevestigen.

8.2 Inloggen.
Wanneer u een volgende keer MyRCM bezoekt, kunt u inloggen als gebruiker. Daarvoor klikt u op
“Inloggen” in de bovenste rechterhoek van het scherm. Dan krijgt u een inlog scherm te zien waar u uw
gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen die u heeft aangemaakt.

Nadat u heeft ingelogd, wordt u naar de pagina geleid met de beschikbare race registratie.
U kunt nu uw race selecteren waar u aan wilt deelnemen en het formulier hier verder invullen. Uw
persoonlijke gegevens worden automatisch gebruikt.
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8.3 Administratie.
Als u bent ingelogd als een gebruiker van MyRCM heeft u nu een extra tabblad in uw scherm staan
genoemd “ Administratie”.
Met dit tabblad kunt uw persoonlijke gegevens veranderen, zoals een extra transponder of een nieuw
adres of zelfs uw wachtwoord.

Verderop kunt u uw inschrijvingen bewerken. Klik op het menu onderwerp “Registraties” en u wordt
een lijst getoond van alle race registraties die u heeft gedaan. Als een race al verreden is, dan ziet u
alleen uw eigen gegevens. Zo niet, dan klikt u op een van de buttons aan de rechterkant van het scherm
onder het menu kopje “Functies”. Met de linker button kunt u uw gegevens aanpassen, en met de
rechter button kunt u uw inschrijving voor deze race verwijderen.
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9.

Slotopmerkingen.
RC‐Timing wens u veel plezier op www.myrcm.ch !!
Als u vragen of problemen heeft, neemt u and alstublieft contact met ons op.
Dit kunt u doen door simpelweg ons een mailtje te sturen naar support@rc‐timing.ch of hugo@rc‐
timing.nl.

Veel plezier tijdens uw wedstrijden!.
RC‐Timing
Felix Romer
Im oberen Gern 59
CH‐8409 Winterthur.

