Import av skyttere fra NSF, og eksport av resultater til NSF
Det finnes to forskjellige oppsett på påmelding på NSF sine sider som kan
benyttes mot MLRes. Det er påmelding med spesifisert lag/skive, eller uten.
Når påmeldingen er ferdig på NSF sine sider, kan man laste ned en xml fil
som inneholder skyttere med skytter ID, klasse etc, samt eventuell lag/skive
info. Det er den samme fila som lastes ned uavhengig av hvilket oppsett man
har valgt.
Når fila er lastet ned – typisk Results ‘‘ResultEntries<stevneid>.xml’’
Følgende rekkefølge bør benyttes:
1. Opprett nytt stevne i MLRes med riktig skyteprogram.
2. Rett opp slik at antall skiver stemmer med oppsett på NSF
3. Gå inn på menyen «Fil» - «Import fra NSF» og vel med eller uten
lag/skive fra påmelding.
a. Velges «med lag/skive fra påmelding» opprettes lagene med
samme tidsangivelse som i påmeldingen, og skytterne importeres
i respektive lag.
b. Velges «uten lag/skive fra påmelding» opprettes en egen øvelse
som kalles «Import» hvor skytterne importeres fortløpende i et
oppsett med 250 skiver og eventuelt flere lag ved behov.
Deretter kan man kopiere inn skyttere i ordinære lag der man
ønsker.
4. Man er nå klar til å gjennomføre stevnet.
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Når stevnet er gjennomført og man ønsker å rapportere resultater tilbake til
NSF må man opprette en mapping mellom klasser i MLRes og klasser
resultatene skal rapporteres inn på i NSF. Dette gjøres i fanen “premiering”
og underfane “NSF RapDef”. Her må det settes opp en linje per
klasse/resultat som skal rapporteres inn.

NB – Dersom stevnet har flere øvelser må det opprettes en mapping per
øvelse.
Når denne mappingen er opprettet, går man inn på fanen “rapport” og velger
NSF Resultateksport. Da lagres det en fil (per dato txt fil, endres om ikke
lenge til xml fil), som du kan laste opp til NSF.
Ved import hos NSF vil du evt. få feil på personer som mangler person ID eller
klubb ID. Dette må rettes opp i før resultatene kommer inn (importen stopper
opp på nettsiden inntil du har rettet opp. Gjøres på nettsiden under
importen).
NB – Du kan også generere fil for opplasting av resultater selv om du ikke har
lastet ned påmelding. Men for at dette skal fungere må du legge inn riktig
stevne ID I MLRes. Dette legges inn under innstillinger når man star på
stevnenavnet I treet på venstre side.
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