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1. Startlijsten/Uitslagen publiceren op een monitor 

 
Startlijsten/Uitslagen die vanuit het hoofdprogramma (concours.exe) of het 
satellietprogramma (satelliet.exe) in een (al dan niet op een netwerk gedeelde) map worden 
weggeschreven kunnen als een diashow worden getoond op een monitor m.b.v. het 
monitorprogramma (concoursmonitor.exe). 
 
 

2. Standaardmappen 

 
Het hoofd- en satellietprogramma schrijven uitslagen standaard weg in de map: 

 "<concours 3.5. data>\GEDEELD\" 
met als naam: 

"concours uitslag rooster 001.dat" etc. 
 
 

3. Locatie instellen in het hoofdprogramma 

 
Van deze locatie kan afgeweken worden via de menukeuze "Bestand | Instellingen" en dan 
kan er voor de springuitslagen en de dressuuruitslagen een aparte map worden opgegeven. 
 

 
(Instellingen venster van het hoofdprogramma) 

 



4. Locatie instellen in het satellietprogramma 
 

 (Instellingen venster van het satellietprogramma) 

 
 
 
 

5. Automatisch of met de hand vanuit het hoofdprogramma? 

 
Of een startlijst of uitslag automatisch of met de hand wordt weggeschreven wordt bepaald 
door een checkbox aan te vinken. 
 

 
 
Wanneer de checkbox "Uitslag naar monitor" is aangevinkt dan wordt het rooster op 
regelmatige tijden weggeschreven naar de ingestelde locatie. 
Wanneer de checkbox " Uitslag naar monitor" niet is aangevinkt dan kan met de hand een 
rooster worden weggeschreven of verwijderd worden uit de ingestelde locatie. 
 

 
 



6. Overzicht van alle publicaties 

 
Met de “Overzicht” knop kan een venster getoond worden waarin de instellingen voor alle 
roosters ineens gewijzigd kunnen worden. 
  

 
 
 
 
LET WEL: 
Een uitslag wordt pas gepubliceerd als er bij minstens 1 deelnemr scores staan ingevuld. 
Een startlijst wordt niet (meer) gepubliceerd als er bij alle deelnemers scores staan ingevuld. 
 
 
 



7. Mogelijke situaties 
 

Voor het tonen van uitslagen en tussenstanden op een aparte monitor kun je van 2 situaties 
uitgaan. 
 

Situatie 1. 
Zowel het hoofdprogramma (Concours.exe) als het monitorprogramma 
(ConcoursMonitor.exe) draaien op dezelfde computer en op deze computer is het 
bureaublad uitgebreid naar een tweede monitor (scherm 2). 
In dat geval kan het hoofdprogramma (dat in scherm 1 draait) uitslagbestanden wegschrijven 
naar de standaardmap "<concours 3.5. datamap>\GEDEELD\" en kan het 
monitorprogramma (in scherm 2) die uitslagbestanden uit die map inlezen en tonen. 
 

Situatie 2. 
Het hoofdprogramma (Concours.exe), het monitorprogramma (ConcoursMonitor.exe) en de 
eventuele satellietprogramma's draaien op verschillende computers (de hoofdPC, de 
monitorPC en de satellietPC's) die via een netwerk met elkaar verbonden zijn. 
In dat geval kunnen het hoofdprogramma en satellietprogramma's de uitslagbestanden 
wegschrijven naar een op het netwerk gedeelde map en kan het monitorprogramma die 
uitslagbestanden uit die op het netwerk gedeelde map inlezen en tonen. 
Waar die gedeelde map staat maakt niet zoveel uit, zolang er vanaf de hoofdPC en de 
satellietPC's maar schrijfrechten zijn in die map en er vanaf de monitorPC maar leesrechten 
zijn in die map. 



8. Het monitorprogramma 

 
Het monitor programma heeft 2 vensters, een "Monitor Control" venster en een diashow 
venster. 
 
Open een uitslagbestand door te kiezen voor "Bestand | Openen" en dan naar de juiste 
locatie te bladeren en een uitslag bestand ("concours uitslag rooster 001.dat" o.i.d.) te 
selecteren. 
 
Bij het werken op een laptop met een naar een externe monitor uitgebreid bureaublad kan de 
"Monitor Control" in het laptop venster blijven draaien en kan het diashowvenster op de 
externe monitor draaien. 
 
Bij het werken met 2 PC's en een op een netwerk gedeelde map kan "Monitor Control" 
geminimaliseerd worden naar de taakbalk. 
 

 
 
Het diashowvenster kan beeldvullende gemaakt worden door op de ESC-toets te drukken of 
door in de Monitor Control de checkbox "Beeldvullend" aan te vinken. 
 
De grootte van het font  kan aangepast worden met de knoppen. 
 
 
 
 



Via de menukeuze "Bestand | Instellingen" kan de layout van het diashowvenster aangepast 
worden en kan worden ingesteld hoe lang een startlijst of uitslag in beeld moet zijn. 
 

1. Geef aan of er startlijsten/uitslagen/advertenties getoond moeten worden. Zo kun je 
er voor kiezen om met meerdere monitorprogramma’s te werken en de startlijsten en 
uitslagen op 2 verschillenden monitoren te tonen. 
 

2. Stel een opmaak in 
 

3. Stel in welke info er getoond moet worden (bv. 1 rij of 2 rijen per deelnemer, wel/geen 
hoofdstelnummer) en hoeveel roosters er na elkaar getoond moeten worden. 
 

4. Stel in hoelang advertenties getoond moeten worden en hoeveel er na elkaar 
getoond moeten worden. 

 

 
 
Zo kan er bv. ingesteld worden dat er telkens 4 roosters en daarna 2 advertenties getoond 
moeten worden. 



9. De advertenties 

 
De advertenties moeten in dezelfde map worden geplaatst als waarin de startlijst-
/uitslagbestanden staan. Een advertentie moet een afbeelding zijn (JPG , GIF, PNG) en de 
naam van het bestand moet beginnen met "advertentie". 


