15. juli 2015

Electronic Members Card (EMC)
Nedenfor følger en videoguide til, hvordan du downloader EMC-programmet, samt hvordan du benytter
det. Inden du går i gang er der dog en række ting, som skal være på plads. De er:
1. Det er kun dem, som skal bruge programmet, der er inviteret til dropbox-mappen, dvs. beregnere,
løbsansvarlige osv. Har du ikke dropbox, så skal du oprette dig som bruger. Det gør du ved at gå ind
på www.dropbox.com og oprette dig (sign up). Dropbox-mappen hedder ”Moto Sport 2012”.
2. Du skal, udover at downloade EMC-programmet, have følgende redskaber for at bruge
programmet. De er:
a. En computer med internetadgang (Du skal kun bruge internetadgang, når du downloader
og opdaterer programmet - ellers kører programmet off-line).
b. En EMC-skanner, som du kan købe via DMU’s kontor (skanneren koster 850 kr.). Denne
skanner bruger du ved siden af computeren, som du kører licenskortet henover.
Skanneren fungerer som en USB-nøgle, hvorfor du blot sætter den ind i computeren,
ligesom du ville gøre med en USB-nøgle.
Download og brug af EMC-programmet
Når du har hentet dropbox, har en computer med internetadgang og en EMC-skanner, så er du klar til at
downloade programmet. Det gør du som vist i video 1:
1. ”Hvordan downloader og opdaterer jeg EMC-programmet?”
Video 1 - http://screencast.com/t/oexPcGCNP
Vær her opmærksom på at opdateringen af programmet kan tage nogle minutter.
2. ”Hvordan opretter jeg løb og tilmelder en kører?”
Video 3 - http://screencast.com/t/KdCfy4l7r39W
Når du skanner en kørers Kort ID, så skal du være opmærksom på følgende:
-

Skanneren skal være tilkoblet computeren
Du skal sætte markøren i feltet ”Kort ID”
Du skal køre kortet henover skanneren, hvorefter navn samt anden info på kørere fremgår

3. ”Hvordan opretter jeg et lokalt løb eller en træning?”
Video 4 – http://screencast.com/t/EqmkKj0d
Vær her opmærksom på, at du ikke skal udfylde feltet ”Licenstyper”, men blot Dato, Sport, Navn og
Bane.
4. ”Hvordan generer jeg en rapport til excel, så jeg kan overføre til MyLaps?”
Video 5 - http://screencast.com/t/omxL5CVBYq

