
Dokumentasjon av administrasjonsmenyene i 
pilotregistreringene

Programmet og dokumentasjonen er laget av Dag-Steinar Johnsen 2010. Norske menyer og 
oppdatert dokumentasjon ved Hans-Cato Grytnes 9.mars-2012 for KKPGxc.

PDF'en er laget med kryssreferanser som gjør det mulig å gå mellom dokumentasjonen av menyen 
på samme måte som mellom menyene på registreringssidene. Linkene mellom delene ser ut som 
vist under.
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Menyen for redigering av NC informasjonen

Pilotredigering

Task-status menyen



NC administrator listen

Listen viser den samme informasjonen som pilotene har i sin påmeldingsliste. 

Info Link – link til en side hos aragøren med ekstra informasjon.

Epost – link til epostadressen til arrangøren.

Pilot Liste – viser antall påmeldte og er en link til listen med de påmeldte.

Status – viser antall påmeldte som har betalt og er også en link til listen med de påmeldte.

Navn kolonnen er en link til administrasjonssidene for NC'n. For å komme inn kreves det ett 
passord. Dette passordet får du av KKPGxc (f.eks. Hans-Cato Grytnes) kan endres i Menyen for
redigering av NC informasjonen .



NC administrator Hovedmenyen
Etter en vellykket pålogging kommer man inn i administrator hovedmenyen. Den viser en oversikt 
over informasjon for NC'n og har linker for å konfigurere den.

Den øverste delen viser en oversikt over NC informasjonen mens den nederse viser statusen på 
pilotene som er registrert. Knappene i bildet linker til andre menyer.

Går til Menyen for redigering av NC informasjonen

 

 Går til Administrator pilotlisten. 

 Går til Passordmenyen som sender passord til en pilot. 

 Går til Epost-menyen som sender epost til alle pilotene med samme status.

  Går til Task-status menyensom gir oversikt over hvem som har lastet opp tracklog til 
dagens task.

  Logger ut av menyen og går tilbake til NC administrator listen  og logger ut slik at 
passordet må skrives på nytt dersom en ønsker å gå til bake til denne menyen.

Gir brukeren en mulighet til å teste formatet og innholdet i 
teksten med betalingsinformasjon som sendes ut når piloten 
har bekreftet påmeldingen.



Menyen for redigering av NC informasjonen

Alle feltene kan redigeres. Navn og dato feltet blir satt sammen og brukt som tittel i menyene. Link 
feltet må inneholde en gyldig link til en side med ekstra informasjon om konkuransen. Dersom det 
ikke skal brukes en link må feltet være helt tomt. Epost feltet må inneholde en gyldig email adresse 
og blir brukt i kontaktfeltet i påmeldingslisten og som avsender av meldingene som blir sendt under 
registreringen. Betalings info- feltet inneholder teksten med betalingsinformasjon som sendes ut når 
piloten har bekreftet påmeldingen. Formatet og innholdet i teksten kan testet i NC administrator
Hovedmenyen.
Passord: NB når du bytter dette er du allerede innlogget og du får ingen varsel om at du endrer 
passordet.

 Oppdaterer informasjonen og går tilbake til NC administrator Hovedmenyen.

  Går tilbake til NC administrator Hovedmenyen uten å endre informasjonen.



Administrator pilotlisten

....

Listen viser all informasjon om pilotene og gir administratoren mulighet til å endre informasjonen 
ved å gå til Pilotredigering via en link i pilot navnet. Den viser også registreringsstatusen og 
størrelsene på eventuelle t-skjorter.

 Går tilbake til NC administrator Hovedmenyen.

Pilotredigering



Administratoren kan redigere all informasjonen om piloten foruten Civl-id'n som er pilotens 
referanse til FAI. Den brukes også som referanse til pilotdatabasen. Så mange felter som mulig ble 
hentet fra FAI's sider under registreringen. Ett viktig felt som ikke piloten kan redigere er 
statusfeltet. Dersom en administrator endrer statusen vil piloten motta epost på samme måte som 
når han registrer seg og når han verifiserer registreringen.

 Oppdaterer informasjonen, sender epost til piloten dersom status er endret og går til 
Administrator pilotlisten.

  Går til Administrator pilotlisten uten å lagre endringene.

Epost-menyen

Menyen lager en eller flere linker som åpner datamaskinens epost program med pilotenes epost 
adresser i til feltet. En link kan ikke inneholde mer enn 60 adresser og de blir da fordelt over flere 
linker. 

  Går tilbake til NC administrator Hovedmenyen .

Passordmenyen



 Sender pilotpassordet til den valgte pilot/epost adresse

og går tilbake til NC administrator Hovedmenyen.

 går tilbake til NC administrator Hovedmenyen uten å sende passordet.

Task-status menyen

Denne menyen viser hvilken task som er den aktive. Denne tasken er den som brukes når pilotene 
skal laste opp trackloggene. Menyen viser en liste med alle taskene og status for hvilke piloter som 
har lastet trackloggene opp  til serveren.

 Går tilbake til NC administrator Hovedmenyen .
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