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Smarttid© 
Dette tidsregistreringssystem er bygget op med en server og diverse clienter. Alle clienterne er kopi’er af 

serverversionen, hvor alle tabeller i clientvesionerne er slettet, og efterfølgende sammenkædet. 

 

I princippet er der ingen begrænsninger i antallet af clienter, men såvel server som clienter skal være 

tilgængelige i det samme netværk. 

Opbygning 
Der er lavet 4 tabeller, som kun ligger på serverversionen. Clienterne er derefter sammenkædet med 

tabellerne. 

 

Desuden er der lavet 3 forespørgsler, som anvendes i 6 formularer og 5 rapporter. 
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Tabeller 
T_Deltagere indeholder deltageroplysninger; StartNr, Navn, Alder, Klub, Distance og Klasse. 

T_Diplom indeholder StartNr. 

T_Starttid indeholder Id og Start. 

T-Tid indeholder Id, StartNr og Tid 

Tabellerne er hjertet i Smarttid© , og det er data fra tabellerne, som dels registrere, og dels anvendes, i de 

efterfølgende forespørgsler, formularer og rapporter. 

Forespørgsler 
De 3 forespørgsler anvendes til udvælgelse af data fra tabellerne. Datasammenhængene ses i 

designvisning. 

FS_Diplom 

 

FS_Resultatliste 
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FS_Starttid 

 

Bemærk: Her defineres startgrupperne ud fra startnummer 

Formularer 
De 6 formularer anvendes til dataindtastning og menuopsætningen. 

FM_Deltagere er koblet til tabellen T_Deltagere. Under egenskaber kan formularen styres ned i mindste 

detalje. 

  



Smarttid Morten Jensen ©2008 

4 
 

FM_Deltageroplysninger anvendes til fremsøgning af en enkelt deltagers data.

 

 

 

FM_Diplom_Udskrift anvendes til at skrive diplom ud for den enkelte deltager. 

 
 

Bemærk programmering til print, som ses under egenskaber og [hændelsesprocedure] VedTastetryk: 

 

Denne lille programstump sikrer, at diplomet udskrives på computerens standdardprinter. Der er rapporten 

R_Diplom_Udskrift, som anfordres direkte til udskrift. 
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FM_Menu anvendes til styring af Menu-billedet. 

 
 

FM_Starttid anvendes til registrering af start tidspunkter. I princippet er der ingen begrænsninger for 

antallet af forskellige starttider, men  

 

 

FM_Tid er koblet til tabellen T_Starttid. FM_Tid anvendes til selve tidsregistreringen, når deltagerne 

kommer i mål. Tiden registreres, når der trykkes på enter. Der kan ligeledes scannes i dette felt, og 

scanneren skal her være programmeret til læsning af stregkode + enter. 
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Rapporter 
R_deltagerliste udskriver en liste med alle deltagere 

R_Diplom_Udskrift udskriver diplom for den enkelte deltager. Rapporten anvendes i formularen 

FM_Diplom_Udskrift. 

R_Resultatliste_Nummer udskriver en resultatliste opdelt efter deltagernummer. 

R_Resultatliste_Opdelt udskriver en resultatliste opdelt efter tid på distancer og i klasser. 

R_Vis_Deltager viser oplysning deltagerne. Rapporten anvendes i formularen FM_Deltageroplysninger, som 

viser oplysninger om en enkelt deltager ved forespøgsel. 

 


