Udvikling – GolfBox Tournament (15. november 2014)
Afsluttede projekter og fejlrettelser der er gennemført

Area
Admin - Setup
Livescoring
Online Entry
Admin
Admin - Order Of Merit
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Start List

Sub Area
Classes
Info

Description
Tilføj valg af lige store rækker
Hvor havner offentlig beskrivelse

Baner
Tilmelding

Får ikke gemt medlemskaber korrekt ved onlinetilmelding og dermed havner man på "fejllisten"
Luk for at man kan ændre andres turneringer
Fejl ved forsøg på at lægge manuelt resultat ind
Oprette baner med SSS Rating
Genindføre pris på spørgsmål
Beregn lige store handicap-rækker
Beregn lige store hold efter handicap
Timeout ved java scorekort-udskrivning

Rapport
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Livescoring
Admin - Results
Online Entry
Online Entry
Admin - Start List
Admin - Start List
Livescoring
GolfBox Player
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Online Entry
Admin - Setup
Livescoring
Online Entry

Info

Admin - Setup
Online Entry
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Results
Admin - Entries

Format

Baner
Format
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Labels
Rapport
Labels
Baner
Info

Baner
Baner

Forbedringer til INFO-side generelt
Indtastet Handicap loft har ingen virkning
Estiske spillere kan ikke logge ind
Ved individuel onlinetilmelding i en holdturnering bliver der alligevel oprettet et hold
Startliste mail kommer altid på engelsk
Udsending af mails ved offentliggørelse af startliste knækker hvis formatet er en foursome
Nyt theme til Belgien
Link fra Mine Tider skal vælge aktuelt sprog på script-siden
Baner fra Golf Club Danois
Kan ikke vælge tees, hvis banen er sat op med SSS rating
Mangler rækkenavn på HTML Scorekort
Hvis et hul har et navn skal dette vises på labels og startlister i stedet for hulnummer
På labels står der SYSTEM_WHITE
Valg af enkeltspiller ved udskrivning af HTML Scorekort
Valg af sprog ved udskrivning af HTML Scorekort
Dato mangler på label
Der står SYSTEM_YELLOW på labels
Mangler tee farve på Word startliste
Label Avery L7160 (3x7) skal tilføjes
Tilføj mere synlig LUK / LOG UD KNAP når tilmelding er slut
Forbedringer til GUI
Automatikken skal ændres så den går til INFO-siden indtil tilmeldingsfristen er udløbet
Spillere bliver tilmeldt dobbelt efter onlinetilmelding
Redigering af div. værdier på Runder > Basic bliver ikke gemt og hentet korrrekt igen ved
redigering
Single Sign On
Hent den rigtige baneudgave i forhold til turneringsdato
Hulnavne blev ikke overført ved søgning på bane fra GolfBox
Korrekt spillehandicap og korrekte uddata på resultater ved SSS baner
Mangler muligheden for at slette via tilmeldingslisten
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Admin - Entries
Admin - Order Of Merit
Admin - Results
Admin - Start List
General

Punktet kontaktliste fjernes midlertidigt for svenske GIT-klubber
Oprettelse af Order of Merit fejler hvis der ikke vælges beregning
SPH mangler på den komplette liste
Mangler spillehandicap på startlisten
Hvis administrator har mange klubber kan man ikke vælge

Livescoring
Admin - Entries
Online Entry
Admin - Start List
Online Entry
Online Entry

Hvis entryfee / greenfee er et standardgebyr skal INFO-siden vise: ”Prisen for deltagelse udregnes
i tilmeldingsøjeblikket”
Beregning af lige store rækker - version 2 med opdeling på f.eks. Køn
Redigerer et hold og prøver at slette en deltager - han bliver på holdet
Fejlrettelse til Java Print ved udskrift for manuelt oprettede baner
Problem med Single Sign On - hvis der allerede findes en eksisterende session
Vinduet der åbnes ved onlinetilmelding mangler en scrollbar

Online Entry
Admin - Setup
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
General
Admin - Order Of Merit
Admin - Results
Admin - Results
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Admin - Entries

Info

Scoreindtastning
Scoreindtastning
Scoreindtastning
Scoreindtastning

Order of Merit
Info
Info
Info
Tee Times

Svensker forsøger at tilmelde sig en turnering, men får en fejl når han forsøger at gemme sin
tilmelding
Opdatering af svenske klassificeringer
Det skal være muligt at indsætte pauser over 99 minutter
Label Strålfors, 275 – 568 skal tilføjes
Der skal altid vises spillehandicap ved scoreindtastning
Efter scoreindtastning skal mini leaderboards og komplet liste altid opdateres
Man kan ikke altid sætte en streg for at samle bolden op
Man skal kunne se slag per hul, netto og stableford ved scoreindtastning
Single Sign On til GIT på loginsiden
Overførsel til Order of Merit med resultater giver fejl, hvis nogen er DQ, NS, NR eller lig.
GUI bug ved overførsel af resultater til OOM
Man skal ikke kunne søge og vælge en enkelt spiller ved Foursome/Greensome
På INFO side mangler folde ind/ud pilene en bedre mouseover markør
På info-siden i sektionen runder står der på dansk "ROUND 1 - A rækken"
På info-siden skal datoer skrives som f.eks. 8. marts 2014 kl. 12:00
Der står SYSTEM_WHITE ud for tee navn på TEE TIMES
Tilmelding af belgiske spillere uden hcp fejler - de skal have hcp 55
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Admin - Start List
Admin - Results
Admin - Results

Generering
Handicapjustering

Livescoring
Livescoring
Admin - Entries
Admin - Start List
Admin - Entries
Online Entry
Admin - Entries
Livescoring
Livescoring
Online Entry
Online Entry
Admin - Results
Livescoring
Admin - Results
Admin - Results

Match Play
Players

Admin - Results

Offentliggørelse

Tee Times
Tee Times

Leaderboard

Genering af startliste skal tage højde for ønske om tidlig/sen start
Fejl ved handicapjustering på 9 huller
Fejl ved beregning af spillehandicap på en 9 hullers runde
Hvis en match play runde går over flere dage mangler der en indikation af når tider gælder en ny
dag
Der mangler en sammentælling af antal spillere på spillerlisten
Visning af SMS priser
Visning af SMS priser
Man kan ikke udsøge juniorer uden banetilladelse, prøvemedlemmer og lign.
I Norge kan man blive tilmeldt via online-tilmelding med et tidligere medlemskab
Lige store rækker med præcist 1 spiller i hver række giver en forkert beregning
I Match Play tager API/Livescoring ikke højde for at startlisten skal være publiceret
I Match Play bliver der ikke vist noget under tee times
IE9 og ældre kan ikke åbne betalingsvindue og kvitteringsvindue
Mulighed for at spillere kan tilmelde sig manuelt og taste alle info selv
Afrundingsfejl ved beregning af spillehandicap ved mindre end fuldt spillehandicap
Fejl ved visning af holdets hulscores i greensome/foursome/scramble
Mulighed for at sætte en vinder på et færdigt leaderboard ved stableford
I Greensome får man beregnet et forkert spillehandicap

Admin - Results

Når man går fra et mini-leaderboard ind på Complete leaderboard bliver filtre ikke sat korrekt
Ved scoreindtastning for flere runder vises faneblade med runder nogle gange i forkert
rækkefølge

Online Entry
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Livescoring
Livescoring

Man får fejl ved onlinetilmelding hvis man ikke svarer på spørgsmål, selvom svar ikke er påkrævet
Fejl ved visning af holdresultat i greensome/foursome/scramble
ScoringToPar bliver altid vist som PAR på hold-leaderboards
Ved scoreindtastning vises forkert spillehandicap i greensome/foursome/scramble
I holdturneriner går man altid til INFO siden, selvom turneringen er i gang
Tekstfarver ved visning af completeleaderboard skal være samme som folde-ud scorekort
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Livescoring
Livescoring
Admin - Start List
Admin - Entries
Livescoring
API
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Entries
Admin
Admin - Order Of Merit
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Admin - Results
Livescoring
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - General
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Setup

Info
Rapport

Labels
Labels

Order of Merit

Rapport
Rapport
Handicap-justering

Format

Der vises et 0 hvor der burde vises en streg ved hulscores
Hvis man ikke skriver en max. alder, men kun min. alder på rækken, så vises der et "null"
Scorekort til Belgien
Liste med svar på spørgsmål
Problem med at man ikke altid kan bruge browserens back-knap
Navn på hjemmeklub bliver ikke sat korrekt ved hentning fra Belgisk API
PDF Scorekort i landscape bliver ikke drejet 90 grader
I gunstart med dobbeltstarter vises starttiderne ikke korrekt i match nr. orden
I gunstart med dobbeltstarter vises starttiderne ikke korrekt i match nr. orden på Word rapporter
Ny label Avery L7163
Ny label Avery L7162
Slettet spiller uden rækkestatus tæller med, men hvis ikke på listen over slettede
Mulighed for at kopiere turneringer
Mulighed for at sætte at de 60% bedste + 10% dårligste skal tælle med
Banefarverne rød og grøn ser ens ud for farveblinde
Mangler mulighed for at sætte default sprog i script tag
Nyt theme til Wales
Sammentælling af scores, hvis der er samlet op skal altid vises som en streg
Rapport med Leaderboard for holdrækker giver en fejl
På info vises teksten for "accomodation" forskudt
Spillere kan nu skifte række også selv om der er lavet startlister
Hvis en spiller får et negativt spillehandicap bliver der trukket slag fra på de forkerte huller
Rapport med bemærkninger fra spillere
Liste/Rapport over meddeleser fra online-tilmeldte
Splash screen for finske klubber bør henvise til finsk support (SPLASH SCREEN FJERNET)
CSS beregning
Mulighed for at nulstille alle scores / scores per runde
Mulighed for at åbne igen efter at der er blevet lukket for scoring
Hcp faktor skal kunne angives som % både i DK og NO
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Online Entry
Online Entry
Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Start List
Admin - Start List
Livescoring
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
General
Admin - Results
Admin - Start List
Admin - Entries
Livescoring
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Start List
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Results
Player

Handicap-justering

Scoreindtastning
Scoreindtastning
Scoreindtastning
Scoreindtastning
Handicap-justering

Baner

Handicap-justering

Ved logout/afslutning lukkes vinduet automatisk
Problem med belgiske spillere med andre nationaliteter, der ikke onlinetilmeldes korrekt
Der mangler en bedre forklaring på at handicapreguleringer lægges i kø
Performance-forbedringer under TILMELDINGER
Hvis man retter en startliste og systemet prøver at udsende mails om dette mangler afsender
Finland skal have en ny pris på 0.12 EUR i stedet for 0.10 EUR
Nyt theme til MIN GOLF
DIBS Transaktionsnummer skal med på betalingslisten
DIBS Transaktionsnummer skal vises på den enkelte deltagers faneblad med transaktioner
Hvis man spiller hul 10-18 starter cursor i hul 1
Når man taster 10 hopper cursor ikke automatisk videre
Når man taster 20 får man ikke besked om at scoren er for høj
Ønske om at feltet med for HoleInOne eller for høj score nulstilles hvis man svarer nej til advarsel
Fransk sprog implementet
Fejl ved indsending af 9-huls scores når der spilles bagni
Fejl ved udskrivning af JAVA print til en netværksprinter
Spillere bliver reserver, hvis man redigerer rækkeopsætning med max antal efter at der er lavet
startliste
Udtræk til WAGR
Holdets spillehandicap skal vises på COMPLETE LIST i Foursome/Greensome/Scramble
Holdets spillehandicap skal vises ved scoreindtastning i Foursome/Greensome/Scramble
Mulighed for at opdatere banen fra GolfBox mv.
Startliste siden giver fejl hvis man ikke har coursestarter
I turneringer med flere rækker kan man ikke altid sende beskeder - listen tom, selvom der står et
antal
Ved excel-import af hold bliver handicap altid sat til 99
Der kommer mange fejl pga. manglende hjemmeklub medlemskab
Nordea Tour Damer skal have deres eget spiller login modul inkl. opsætning af Membership Fee
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Admin - Results
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Order Of Merit
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Setup
General

Handicap-justering
Rapport
Scoreindtastning

Livescoring
Livescoring
Admin - Results
Livescoring

General
OrderOfmerit
Handicap-justering
Players

Labels
RyderCup
Course

OLD Livescoring

Systemet viser en handicapregulering op til 36,2 - den kommer dog korrekt over i GB med 36
Udskrive bagskilte
Fejl i tidsformat for starttider på JAVA scorekort
Fejl ved sletning af Order of Merit
Der mangler mulighed for at vise rækkenavn på labels
Man kan ikke sætte 2 spillere sammen på en Foursome side
Hvis man opdaterer en bane og tees er lavet om knækker SETUP-siden
Integration til Letland (Baner/Medlemmer/Hcp regulering)
Hvis tilmeldingsperioden er udløbet, men der findes en betalingsperiode kan man ikke komme ind
at betale
Indstillinger vedr. hvad der skal vises på en OrderOfMerit slår ikke igennem på livescoring
Nogle spillere får en manuel handicapregulering selvom den kommer fra en turnering
Filter på spillerlisten, så man kan vælge kun at se deltagere/kun reserver
Ønske fra DGU om at fjerne den nu tomme sektion TURNERINGER på den gamle turneringsliste

Livescoring

Players

Livescoring
Livescoring
Livescoring
Player
Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List

Players
Startlist
Players

Admin - Start List

Rapport

Scoreindtastning
Excel-import
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

I holdturneringer kan en spiller godt komme til at ligge alene på et hold - det giver en fejl på
PLAYERS
I holdturneringer med individuel tilmelding vises ikke de individuelle der ikke tilhører et hold
Der mangler mulighed for et bane-filter på en startliste, hvis den spilles på 2 baner
Filter på spillerlisten, så man kan se hver CLASS for sig
Spillerne mangler mulighed for at gå tilbage og se deres tilmeldinger sidste år
Hvis man ændrer scoring status på et foursome hold får holdet ikke korrekt denne status
Ved import af hold, hvor der angives DGU-nummer kommer disse spillere ikke på et hold
Holdets spillehandicap skal vises på labels for Greensome/Foursome/Scramble
Holdets spillehandicap skal vises på rapporten Startliste for Greensome/Foursome/Scramble
Holdets spillehandicap skal vises på scorekort for Greensome/Foursome/Scramble
Mangler turneringsform på HTML Scorekort
Når man udskriver scorekort i Greensome/Foursome/Scramble skal det være hold, der vælges i
dropdown
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Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Entries
Mobile Scoring
API
Admin - General
Admin - Start List
API

Rapport
Rapport
Redigering
Handicap-justering
Handicap-justering
Handicap-justering
Handicap-justering
Handicap-justering

Rapport

Admin - Results
Admin - Results
Admin - Startlist
Admin
Admin - Entries
Livescoring
Online Entry
Online Entry
Admin - Entries
Livescoring
Admin - Entries

Generelt

Når man udskriver scorekort i Greensome/Foursome/Scramble skal man kun have et scorekort
per hold
På rapporten Startliste skal holdet vises som et hold med x spillere under holdnavnet
Sikre at man flytter et hold samlet, ved f.eks. Foursome/greensome og scramble
Der kan ikke laves hcp-regulering fra en holdtunering (foruball/pro-am)
Der kommer en del External Errors
Turneringsrunde kommer ikke med over i GolfBox ved handicapregulering
No Return scores bliver ikke sendt over til GolfBox
Man skal kunne se både det gamle og det nye handicap ved handicapregulering
Hvis man opdaterer tilmeldinger og der er mere end 8 opdateringer, så kan man ikke scrolle
Single Sign On
Overføre scores til Belgien
Kolonnen SKJULT mangler på turneringslisten
Ny label JAC PRINT tilføjet
Ændre indlogningsmetode for GIT Administratorer
Selvom hver række har egen opsætning af afgørelser ved lige score bruges afgørelser altid fra
række 1
Et hold med et negativt antal tildelte slag får ikke beregnet og vist disse slag korrekt på
leaderboard
Hvis der er både spilles med 18 og 9 huller i samme runde får alle spillere altid 18 huller ved
startliste
Ny kolonne i turneringslisten (skjult YES NO)
Hvis man opdaterer tilmeldinger og der er mere end 8 opdateringer, så kan man ikke scrolle
Når man skifter sprog i livescoring sættes "querystring" i URL - men den sletter også det der evt.
står
Holdnavn gemmes ikke
Holdnavn loades ikke med op og vises i feltet til HOLDNAVN
Der bør være en betalingsliste for teams
Kolonnen Resultat skal ikke vises på leaderboardet hvis der ikke er en tilkoblet OOM
Ved udtagning sker sortering af handicap alfa-numerisk
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Online Entry
General
Admin - Startlist
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Setup
Admin - Startlist
Admin - Startlist
Admin - Setup
Admin - Results
Admin - Startlist
Admin - Order Of Merit
Admin - Order Of Merit
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Entries
Livescoring
Online Entry
Admin - Entries
Admin - Setup
Admin - Entries
Online Entry
Admin - Setup
Livescoring
Admin - General

Afgørelser
Rapport
Rapport
Baner
Handicap-justering
Rapport

Beskeder
Startliste

Excel Import

Tilmelding
Generelt

Hvis der er flere holdrækker bliver man altid valideret mod den første holdrække
Ved udsendelse af SMS skal der sættes landekode foran nummeret hvis det mangler
Ekstra-feltet med rækkenavn virker ikke ved redigering af startliste
Fødselsdato og fødselsår mangler på deltagerlisten
Når tilmeldingslisten vises med status = Alle, så viser den status for irrelevant række på nogle
spillere
Hvis man har angivet Afgørelser og efterfølgende opretter en ny række, mangler systemet
Afgørelser for den nye række
Mangler mulighed for at vælge sortering ved udskrivning af HTML scorekort
Ny label HERMA 4455 tilføjet
Der kommer en scriptfejl ved opdatering af baner
Nogle gange blev scores sent dobbelt over i GolfBox
Fejl ved udskrivning af et enkelt HTML scorekort
DGU Modified Gross
Mangler mulighed for at kunne overføre til ekstern Order of Merit
Man kan tilmelde flere spillere til et hold end max. størrelse på holdet
Under RESULTAT bør runderne være foldet ud når startlisten er lavet - de lukkes igen eft hcp. Reg
Vi bør fjerne mulighed for team classes på hulspil indtil dette fungerer
I holdturneringer kan man ikke sende beskeder, for der står 0 deltagere på alle lister
Mangler visning af dato på tiderne, hvis en runde strækker sig over 2 dage
På bekræftelse for onlinebetaling vises valuta altid som DKK
Udtagning virker ikke for hold
Indførelse af format Slaggolf (Svensk slaggolf)
Får fejl, hvis man prøver at rette en spillers info i Excel-import guiden
Hvis medlemmet har et ugyldigt mobilnr får man ikke lov at betale (f.eks. 22242804/29174082)
Når man redigerer et spørgsmål uden pris sættes VALUTA ikke til korrekt default værdi
Mulighed for deling på sociale medier
Ved kopiering af turnering blev indstillingen "Skjult" ikke kopieret med
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Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Startlist
Admin - Startlist
Admin - Entries
Admin - Entries

Rapport
Rapport

Admin - Setup
Online Entry
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Setup
Online Entry
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Entries
Livescoring
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Start List
Admin - Start List

Format

Admin - Start List

Redigering

Admin - Start List

Liste

Order of Merit
Rækker
Rækker
Order of Merit
Format
Scoreindtastning
Generelt

Handicap-justering
Handicap-justering
Opsætning

Listen med bemærkninger viser ikke spillere, der kun har en Admin Note
Når der sendes SMS til finske mobilnumre bliver forvalgsnummer ikke sat korrekt
Rapporter i liggende format kommer ud som Letter-format i Word 11
Nye label - Dymo 99010 + 99012
Ved opsdatering af deltagere blev ændring i HandicapStatus ikke fanget
Når man taster linjeskift i mails bliver disse linjeskift blot ignoreret
Hvis man har mange rækker kommer der scrollbar på de forskellige sektioner - den virker dog ikke
Letland skal tilføjes til listen over tilgængelige unioner
Undo overførsel til Order of Merit
Holdstørrelse skal kunne være op til 50
Ønske om holdstørrelse på kun 1 spiller - juniordistrikt
DIBS Onlinebetaling giver en fejl, hvis turneringsnavnet indeholder en apostrof
Ved overførsel til Order of Merit fungerer sortering på position ikke
Beregn spillehandicap ud fra svensk 5:15 regel
Valg af svensk 5:15 regel
Visning af svensk 5:15 regel
Problem med visning af korrekt Par på spillernes scorekort hvis banen er CONGU rated
Mangler mulighed for at låse ventelisten efter udtagning
Instant visuelt feedback på et klik - man skal se at systemet arbejder/henter data
Admin Note og Player Note skal med som tilvalgsfelter på tilmeldingslisten
Ønske om at få Caddie, Golf Cart, Ønske om starttid med på bemærkningslisten
Man kan sende handicap-justeteringer for en fremtidig dato
Handicap-justering skal sendes i kronologisk rækkefølge
Ved opsætning af gunstart er første start-tid altid kl. 09:00 - det skal følge banestarten
Hvis en bane har hulnavne skal disse vises ved opsætning af hhv. gunstart og løbende start
Hvis en bane har hulnavne skal disse vises ved redigering inkl. ved tilføjelse af ny tid til gunstart
Hvis en bane har hulnavne skal disse vises på den sammenfattede liste + den komplette liste i
ADMIN
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Admin - Setup
Admin - Results
Admin - Results
General
Player
Admin - Entries
Admin - Setup

Tilmelding

Admin - Setup
Admin - General
Admin - Setup
Online Entry
Admin - Setup
General
Admin - Setup
Admin - Entries
Slideshow
Admin - Results
Admin - Results

Format

Online Entry
Admin - Results
Admin - Setup
Settings
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Admin - Entries

Offentliggørelse

Format
Onlinebetaling
Format
Offentliggørelse
Beskeder
Handicap-justering
Handicap-justering

Handicap-justering
Rækker

Rapport

I dag tvinges man til at skrive et tal i beløb for entry fee/green fee. Blankt skal blot opfattes som 0.
Hvis der er delt førsteplads i en holdturnering kan man ikke vælge vinder
Medlemsnummer skal med som et felt man kan vælge på Leaderboard - Komplet liste
Hvis der uploades logoer med transparancy bliver de ikke vist pænt på livescoring
Problem med onlinebetaling af membership fee
Mangler en lille editor ved Send beskeder, så man kan sende emails med links og fed skrift
Man kan ikke indtaste links i Public Description feltet
Hvis man har sætter en holdrække op i BASIC mode og skifter ADVANCED MODE, bliver hcp
fordeling ikke sat korrekt
Ved oprettelse af turnering justeres datoer ikke altid korrekt
Rounds and Format ændres til udelukkende at køre i ADVANCED MODE
DIBS i samme vindue
Default for HCP-tildeling skal være 100%
Generel fejl ved udskrift af store lister - sideskift bliver nogle gange gjort midt i en linje
Editor filterer for meget HTML-indhold fra
Editor filterer for meget HTML-indhold fra
Startlisten bliver sorteret i matchnummer-orden ved gunstart
Det skal ikke være muligt at lave handicap regulering i andet end Slagspilsturneringer
Turneringsnavn skal sendes med i Note-felt til svenske hcp-justeringer
Risiko for dobbeltbetaling, hvis brugerens session timer ud og man manuelt skal logge ind igen
Bedre håndtering af Eksterne Fejl ved handicap-regulering
Parameter HCP skal ændre navn til Spiller HCP
I Internet Explorer står medlemsstatus hulter til bulter når man skal lave en ny klubgruppe
Når man ser på banestatistik med flere baner kan man ikke skifte til en anden bane
Turneringer med meget lange navne breaker oppe i toppen
Hvis turneringen ikke har nogle rækker giver det en fejl på spillerlisten
Hvis der spilles fra forskellige tees på en bane med CONGU rating vises den forkerte par
Udvidelser til rapporten Tilmeldinger (husk tilmeldingstidspunkt)
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Admin - Entries
API

Rapport

Fødselsdato og fødselsår skal være muligt at få med på udskriften af Tilmeldinger
Fejl ved overførsel af NR scores til Belgisk API

Admin - Entries
Admin - Results

Hvis der mangler afgørelser for en eller flere rækker giver ændring af rækkeopsætning en fejl
Ved hulspil med handicap er det i nogle tilfælde den forkerte spiller der sendes videre

Admin - Setup

Når man ændrer tiden på en banestart slår det ikke automatisk igennem alle steder på oversigten

Admin - Results

Scoreindtastning

Admin - Results
Admin - Setup

Scoreindtastning
Format

Når man indtaster scores i en foursome bør valg af en af spillerne åbne scoreindtasning for holdet
Har man kun 1 holdrække, og startliste hvor hold ikke går sammen, så kan man ikke taste scores
ind
Hcp faktor skal kunne angives % i Sverige

Admin - Setup

Format

Hvis format er greensome/foursome/fourball skal man ikke kunne vælge antal tællende scores

Admin - Setup

Format

Vælger man scramble/foursome/greensome bør det ikke være muligt at markere som
handicaptællende

Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Setup
General
Admin - Order Of Merit

Format

Admin - Entries
Livescoring
Admin - General
General
Livescoring

Format

Info

Hcp-loft og Hcp-tildeling for hold skal kun vises hvis format er greensome/foursome/scramble
Hcp tildeling skal vises som enten "Scratch (0%)" eller "Handicap (75%)" - ikke kun %
I nogle tilfælde vises faneblade i forkert rækkefølge ved scoreindtastning i hulspil
Det skal ikke være muligt at vælge op til hul 36 i slagspilsturneringer
På oversigtssiden mangler der info om turneringsgebyrer
Mulighed for at vælge leaderboards der skal vises på GolfTV
Man bør kunne lægge manuelle resultater ind på en spiller med dags dato
Ved opdatering af deltagere blev ændring i HandicapStatus ikke fanget, når det var den eneste
ændring
Vis side med sponsor-logoer
Tidszone problem
WAGR integration
Hvis der spilles med stableford bliver point ikke skrevet korrekt på livescoring / hulscores
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API
Livescoring
Online Entry
Player
Admin - Results

Tilføjet info om tilmeldingsfrist og onlinetilmelding til udtræk af turneringer for en enkelt klub
Indstillinger vedr. reserveliste skal vises på spillerlisten på livescoringen
Når spillere selv tilmelder sig får de registreret en fødselsdato en dag før de reelt har
Ved betaling af membership fee blev betaling ikke korrekt gemt
Ved beregning af nyt handicap tages der ikke højde for 9 huls bufferzoner

Admin - Startlist
Livescoring
Admin - Start List
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Start List

Ved scramble hold af variende størrelse kunne der blive beregnet forkert SPH på startliste-rapport
Mangler mulighed for at printe udvalgte sider fra livescoring i printvenligt format
Man skal kunne ændre tee for en enkelt spiller
Medlemsnummer skal med som et felt man kan få udskrevet på Leaderboard
Handicap og Spillehandicap skal kunne vises på resultat-rapport
Mulighed for at se info om de slettede entries
Når man kigger på slettede spillere skal man kunne se eventuelle bemærkninger
Startlister med spillere der ikke hører til giver en blank side / fejl

Redigering
Rapport
Rapport

Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Order Of Merit
Admin - Order Of Merit
Admin - Order Of Merit
Admin - Entries
Admin - Results

Match Play

Admin - Results
Admin - Results

RyderCup
RyderCup

Admin - Startlist

Match Play

Admin - Start List

Hvis man redigerer en startliste og flytter en spiller til reservelisten, får spilleren ikke et
reservelistenr.
Ved redigering af startlister kan mail/sms blive gensendt i turneringer med speciel tidszone
Hvis man forsøger at tilføje et manuelt resultat til en Eclectic OOM får man en fejl
Hvis man forsøger at vise en liste med en spilleres Eclectic resultater får man en fejl
Sortering efter dato på en Order of Merits turneringsliste er i alfa-numeriske orden
Tidszone fejl ved udtagning, hvor tilmeldingingsfrist er udløbet - men giver fejl alligevel
Kan ikke køre Match Play med handicap
Ved 9-huls runder i RyderCup bliver final score ikke vist korrekt, hvis matchen blev afgjort på
sidste hul
Når RyderCup resultater skal gemmes får man en timezone fejl
Man kan komme til at flytte rundt på spillere på de matches der er oprettet med vindere fra
forrige runde
Drag and drop ved rediger startliste - Cursor skal stå i midten af valgte spillere (som ved edit
team)
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Livescoring
Livescoring
Admin - Results
Admin - Start List
Admin - Entries
Admin - Results
General
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Results

Order of Merit
Ryder Cup

Admin - Entries
Admin - Setup

Udtagning
Rækker

Spiller highlight på leaderboard fungerer ikke hvis Jquery ikke er loadet korrekt på siden
Spiller highlight forsvinder bag spillerens flag på leaderboardet, når det opdateres
Når man vil overføre til OOM kan der være spillere helt uden resultater - de giver en fejl ved
overførsel
Klikker man gentagne gange på Manage Players, står der flere og flere spillere på available
I en hold-turnering kan man ikke sende beskeder til spillere uden et hold
Ved overførsel til DGU OOM bliver NR og DQ ikke overført
Performanceforbedringer i database og API
Fejl ved sletning af hold
Highlight nederste linje (netto eller stableford) scores med BOLD
Når man klikker med musen på en score i scoreindtastning skal den markere teksten i feltet
Flytter alle fra Deltagere til Reserve og straks flytter spillere manuelt tilbage - forkerte spillere
gemmes som deltagere
Mulighed for at tilføje flere rækker i hulspil skal fjernes

Admin - Start List
Admin - Start List

Hulspil
Hulspil

Ved seedning af spillere hedder overskriften i en kolonne Fornavn - men det fulde navn vises
Man kan trykke RESET startliste i en hulspilsturnering efter at scoreindtastning er påbegyndt

Admin - Results
Admin - Setup

Order of Merit
Format

Ved overførsel af resultater bliver NR og DQ nu ført med over i Brutto og Netto baserede OOMs
Når man sætter loft på holdets SPH slår det ikke korrekt igennem på resultat

Admin - Setup
Admin - Start List
Admin - Setup
Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Start List
API

Cut
Cut
Baner
Scoreindtastning

Admin - Setup

Ryder Cup

Når man deaktiverer et cut, der var oprettet fra starten så bliver det stadig vist på oversigtssiden
Et cut der er deaktiveret i indstillinger kommer alligevel med som et cut, der skal udføres
Ved opdatering af bane efter startliste er lavet bliver spillernes "scorekort" ikke opdateret
Hvis man kun spiller hul 10-18 i Ryder Cup viser scoreindtastning nogle forkerte hulinfo
Hvis turneringen har venteliste skal spiller informeres om dette ved tilmelding (disclaimer)
OnTag integration
På udtræk af startliste finder man ingen steder holdets SPH
Når man opretter en ny RyderCup turnering skal der ikke være hcp-begrænsninger eller andre
begrænsninger

Order of Merit

Scoreindtastning
Scoreindtastning

Rapport
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Admin - Start List
Admin - Results
General
Admin - Results
Admin - Results
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Admin - Results

Reports
Handicap
adjustment
Handicap
adjustment
Ryder Cup
Leaderboard
Schedule
Team Match Play
Team Match Play
Order of Merit

Admin - Entries
Admin - Entries

Messages

Admin - Order of Merit
Admin - Start List

Ryder Cup

Admin - Start List

Team Match Play

Admin - Setup
Admin - Order of Merit
General
Admin - Entries

Courses
Setup
Quick Entry

Hvis man anvender R&A Preliminary i hulspil og genererer startliste kan man ikke redigere runde
1
Udvidet leaderboard i f.eks. Pro-ams, hvor spillernes scores vises
European Team Championships
Ved beregning af CSS skal kun amatører inkluderes
Ved beregning af CSS skal der laves en separat beregning for hver tee
I en RyderCup med 9 hullers runder knækker livescoring på RyderCupScorecard
Hvis man har en bane med et tysk dobbelt S giver leaderboard og tee times en fejl
Turneringer med samme dato skal sorteres alfabetisk
Holdets score mangler på scorekort visning, når holdscoren er x bedste per runde
Et hold markeres som vinder i sidste runde, selvom holdmatchen stadig er i gang
PÅ startlisten vises hold-medlemmer ikke altid ved siden af hinanden i en Foursome
Ved overførsel af DQ og NR runder vises en ukomplet score i stedet for den aktuelle status
Hvis der er lnjeskift i bemærkningsfelter på en tilmelding ser det underligt ud når
bemærkningslisten udskrives
Hvis man kopierer tekst fra Word ind i mailen kommer der en masse underlige Word-koder med
(dog kun i Firefox)
Checkbox Offentliggjort skal ændres så den hedder skjult - så har vi ensrettet i forhold til
turneringer
Funktionen Håndter spillere ser underlig ud i Firefox
Ved redigering af startliste skal alle matcher default være foldet sammen, ellers er listen for lang
Ved opdatering af bane skal man advares hvis banen får nye tees og man derved skal rette det
under FORMAT
Der skal være mulighed for at vælge at vise fødselsår på en OOM
Boys Home Internationals (5-7 august 2014)
Quick tilmelding med navnesøgning
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Livescoring

Der skal vises en advarsel på den enkelte startliste, hvis den har nogle uberettigede/reserver på
listen
Hvis en bane har hulnavne skal disse vises i mail ved offentliggørelse af startliste
Hvis man i en runde ikke spiller 18 huller vises "undefined" på spillers scorekort
Den i gangværende turnering vælges automatisk når man vil se kalender - gennemgående
turneringer skal ikke vælges

Livescoring
Livescoring
Slideshow
Admin - Entries
Mobile Scoring
Admin - Start List

I holdmatcher ændres rækkefølgen på de indivduelle matcher efterhånden som scores tastes ind
På fold-ud scorekortet bliver der ikke vist par for banen, på RESULTAT siden
Håndtering af holdrækker generelt
Når man eksporterer tilmeldingsliste til CSV bliver + handicaps ikke korrekt - bør være minus
Man skal kunne angive at bolden samles op
Four Quarter Draw

Admin - Start List
Admin - Start List
Livescoring

Livescoring
Livescoring
Admin - Setup
Livescoring
General
Admin - Start List
Livescoring
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Setup
Admin - Results
Admin - General
Admin - Start List
Livescoring

Overview
Publishing
Match Play

Reports
Scorecard
General
Contacts
Schedule
Reports
Scorecard
Reports
Reports
Format
Overview

Hvis en bane har hulnavne skal disse vises på startlisten som starthul, og på scorekort resultater
Når man printer fra livescoring er den første linje nogle gange kun delvist synlig
Tournament Administrator er oprettet som en ny rolle unde kontakter
Mulighed for sortering på kategorier på Schedule
"Par is Your Friend" turneringsformat (Modul til udvalgte kunder)
Holdkort til f.eks. Pro-am
Fejl ved visning af scoreudvikling på 9 huls runder
Ønske om at kunne udskrive tidligere runders scores på startlisten for R2 og frem
Mulighed for at udskrive matchnr. på labels
Smallere kolonner i Runder og Format, så der kan vises flere rækker
På TOP 5 leaderboards skal score-kolonne vise total-scoren, hvis spillede huller er F
Mangler Mouseover-forklaring til de 3 knapper ved lister
Hvis der vises FEJL på startliste og man retter fejlen, så står der stadig FEJL indtil man refresher
siden
Hvis man har mere end 8 startlister med forskellige rundenr. For rækkerne bliver alle startlister
ikke vist
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Admin - General
General
Livescoring
Livescoring
Admin - Start List
Admin - Results
Admin - Start List
Admin - Entries
API

Overview
Overview
Edit
Quick Entry

Admin - Entries
Admin - Entries
API
Admin - Results

Exemptions
Update Entries

Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Start List
Livescoring
Admin - Start List
Livescoring
Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries

Scoring
Edit
Scoring
Cuts
Scoring
Setup

Scoring

Setup
Cuts
Edit
Quick Entry

Overfør resultater til Synoptik Cup
Multi række opsætning - spillere kan deltage I mere end en række
Turneringsnavn skæres af hvis det er for langt - det bør blot gå ned på 2 linjer
Hvis der er over 8 runder, som ikke har samme rundenumre er der nogle af knapperne, der ikke
vises på livescoring
Vis starttid fra banestart på oversigtsbillede - i boksen der ikke er foldet ud
Vis starttid fra banestart på Progress - i boksen der ikke er foldet ud
Indsæt en pause I en startliste med gunstart, rykker kun de 2 første tider
Når der laves quick-tilmelding i holdturneringer, skal valg af hold som standard være INGEN
Eclectic ranglister viser ikke korrekt resultat på livescoring
Når man tildeler dispensationer må man ikke kunne tildele mere end 1 dispensation til samme
spiller
Ved opdater tilmeldinger bliver "Memberships" ikke opdateret
Hvis nationalitet på et medlem er blankt skal der indsættes en default værdi
Hvis man prøver at Finalize en hulspilsmatch som ikke er afgjort får man blot fejl
Hvis man prøver at Finalize en four ball hold match hvor en af spillernes scores mangler får man
en grim fejl
Man skal kunne markere at en spiller altid skal tælle med på holdscoren
Problemer med scoreindtastning - nemt at taste dobbelt
Cut af x procent virker ikke
Man kan ikke samle op i greensome stableford
Når man sætter startlister op i hold hulspil bliver tee-navne ikke oversat
På holdets scorekort skal angives hvordan holdscoren er beregnet
Ny EGA skabelon til 17 hold
På en hulspils oversigt skal man kunne klikke på en match for at vise scorekort
Cut indenfor x slag af den førende virker ikke
Navne søgning for belgiske spillere
Mulighed for at markere at spiller ikke skal tælle med på resultatlisten for en given række
Vis advarsel / fejl ved tilmelding af spiller uden spilleret via quicktilmelding
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Admin - Setup
Admin - Entries
Admin - Start List

Classes
Edit
Edit

Admin - Setup
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Admin - Entries
Admin - Start List
Admin - Results
Admin - Setup

Signing Up
Hole by Hole
Hole by Hole
Widget

Admin - Results
Admin - General
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Entries
Admin - Start List

Match Play
Copy
Reports
Reports
Reports
Reports
Overview

Det er muligt at slette en række efter at startlisten er blevet lavet - dette bør ikke være muligt
Når man redigerer en spiller vises Team Questions, men et svar gemmes ikke
Mangler mulighed for at vise HCP Status som ekstra info
Hvis man har en holdrække og indstiller tilmelding skal ske som hold, så bør denne indstilling
nulstilles/ignoreres hvis holdrækken senere slettes
Vis matchnr. På hole by hole
Vis linje for CUT på hole by hole
Hvis der er for mange rækker, knækker linjen med rækker over i 2 i top 10 leaderboard
Bemærkningslisten viser ikke spillere med bemærkninger
Håndter spillere boxen er for bred
Mangler leaderboard til en hold slagspilsturnering med x antal bedste
Kopiering af Hold Hulspil turneringer virker ikke
Når man udskriver leaderboard med hold-medlemmer i en foursome/greensome så får man en
fejl
I Word-rapporter bliver turnerings-logoer strukket lidt højere end de skal være
Rapporten startliste virker ikke til hulspil
Datoformat for amatørscorekort er forkert på svensk
Når man tilføjer en manuel tilmelding tæller den nye tilmelding ikke med i række-oversigt
I holdturneringer med spiller-rækker skal spiller-rækken altid vises på startlisten
Når man skifter spillere på startlisten i hulspil er der nogle af spillerne der ændrer status til
RESERVE

Admin - Start List
Admin - Results

Scoring

Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Setup

Scoring
Exemptions
Leaderboard
Decisions
Courses

Når man retter en score i en afsluttet match går en potentiel ny vinder ikke videre til næste runde
Når man åbner scoreindtastning skal man stoppes hvis startlisten indeholder
reserver/uberettigede
Liste/Rapport over dispensationer
Udelad spillere med markeringen "Skal ikke tælle med på resultatliste"
Tilføj afgørelsen - Laveste spillehandicap
Land og evt. klub skal være forvalgt når man vil søge efter en bane
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Admin - Entries

Entry List

Mangler kolonne med spillerstatus på tilmeldingsliste

Admin - Start List
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Setup
Admin - Start List
Slideshow
Admin - Setup
Admin - Setup
Livescoring

Edit
Quick Entry
Excel Import
Classes
Reports

Når man redigerer en startliste mistes de manuelle tees, der er sat på spillerne på denne startliste
Mulighed for quicktilmelding hvor klubnummer automatisk lægges til
Vis advarsel / fejl ved tilmelding af spiller uden spilleret via Excel Import
Når man opretter en ny række bør standard ventelisteprincip være efter tilmelding
Når man udskriver scorekort via JAVA skal de to standard scorekort bytte plads i dropdown
Tilføj nye banefarver til leaderboard slideshow
På en hold række bør checkboxen "Begge kræves" være en mulighed I rullepanelet I stedet
Når en bane opdateres skal eksisterende tees "genbruges" hvis de har samme farve
Methode de scoring er for langt på fransk og deler I 2 linier på info siden
Ved oprettelse/redigering af et hold skal listen med tilgængelige spillere være sorteret på
efternavn, fornavn
Hvis række navne indeholder < eller > vises beregnet cut ikke og kan ikke bekræftes
hvis R2 er baseret på R1 gunstart, så kommer R2 startlisten som en løbende start
Når man redigerer en klubgruppe hvor klubber vælges fra en liste ser listerne forkert ud
Turneringskategorier skal vises i alfabetisk rækkefølge
Hvis turneringen har omspil ved lige scores, så skal det vises på info siden
Når man printer/eksportere deltagerlisten bør kolonne overskriften spillernummeret vise "Spiller
nummer" den bør bare vise Spiller nu
Hvis en spiller har et mobil-nr med kun et ciffer knækker køen til udsending af SMS
Når man prøver at vise en meget lang Order of Merit i Internet Explorer "fryser" browseren
Hvis en startliste har to starthuller og to starttider ændres for mange tider, hvis man indsætter en
pause
Ny EGA skabelon til 10 hold
I hold hulspil scoreindtastning åbnes slagspils scoreindtastning når man vælger holdet fremfor
spilleren
Vejledning vedr. union skal rettes, så det passer med hvad systemet gør
Turneringskategori som quickfilter på turneringslisten
Fra og til dato med som quickfilter på turneringslisten

Admin - Entries
Admin - Start List
Admin - Start List
Settings
Admin - Setup
Livescoring

Classes
Courses
Info

Cuts
Generate
Club Groups
Basics
Info

Admin - Entries
General
Admin - Order of Merit

Entry List

Admin - Start List
Admin - Start List

Edit
Setup

Admin - Results
Admin - Entries
Admin - General
Admin - General

Scoring
Excel Import
Competition List
Competition List
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Admin - Results
Admin - Entries

Handicap
adjustment
Entry List

Mulighed for at få handicapreguleringer, som en liste der kan eksporteres til CSV/Excel
Vis reserveliste-nummer på tilmeldingslisten/reservelisten som adminsitrator

Admin - Results
Admin - Entries

Order of Merit
Replace Entry

Liste med overførte resultater skal vise, hvad der rent faktisk er blevet overført - ikke en ny
beregning
Når man prøver at erstatte en deltager uden nogen reserver, hænger systemet

Admin - Entries
Admin - Start List
Admin - Entries
Admin - Order Of Merit
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Order of Merit
Admin - Setup

Replace Entry
Setup
Quick Entry

Admin - General

Competition List

Admin - Start List

Reports

Admin - Entries
Admin - Start List
Mobile Scoring
Admin - Entries
Online Entry
Admin - Results
Admin - Entries

Payment List
Publishing

Order of Merit
Entry List

I step 1 kan du ikke vælge en spiller som er en hold deltager men ikke har nogen spiller række
Når man sætter en runde op baseret på sidste runde, mangler Same as previous.
Navnesøgning i GolfBox finder ikke spillere, hvis man udelader deres mellemnavn
Ved overførsel af NR resultater til en eclectic OOM fejler OOM efterfølgende
Sammenlæg dubletter ud fra navn ved overførsel til OOM
Det skal være muligt at rette en score efter at handicaps er overført
Efter oprettelse af en Order of Merit opdateres listen ikke - kun ved refresh af siden
Når man redigerer runder viser den lille højreklikmenu ikke elementerne korrekt
Hvis man sletter en turnering - skifter sæson til næste år og derefter tilbage igen, så findes
turneringen fortsat
Hvis man vælger at startlisten skal bestå af X hold per bold, så skal holdnavn udskrivespå startliste
rapport
Hvis man går ind på TILMELDINGER og klikker på Betalingsliste er den altid blank - En tur ind på
Tilemdlingslisten og tilbage hjælper
Forbedre GUI for offentliggørelse af startliste
I Hold Hulspil knækker mobil scoreindtastning hvis matcher ikke har spillere koblet på
Listen med slettede hold er altid tom
Vis fejl ved tilmelding af spiller uden spilleret på onlinetilmelding
Kun resultater hvor status er "spillende" skal default være krydset til og blive overført
Mulighed for at se hvorfor en hold / spiller står under uberettiget

Admin - Entries

Ryder Cup

Standard farven for et RyderCup hold skal være noget andet end hvid, da det ikke ses på
livescoring

Order of Merit
Scoring
Format
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Admin - Entries

Update Entries

Admin - Start List
Admin - Setup
Admin - General
Admin - Results

Courses
Competition List
Scoring

Hvis ønske om tidlig/sen starttid aktiveres og senere deaktiveres kan opdatering af tilmelding
knække hvis en spiller har registreret et ønske om starttid
Startliste R2 efter placering - Startliste R3 på basis af R2 - man kan ikke lave R3 startliste før R2 er
slut
Mulighed for at ændre rækkefølgene af teesteder på en bane
Hvis man er ved at vælge dato og scroller på turneringslisten så følger dato-vælgeren med
Under om det er muligt at taste dobbelt 0 I Ryder Cup

Admin - Order Of Merit
Admin - Results

Leaderboard

Admin - Start List
Admin - Results
Admin - Start List

Setup
Scoring
Reports

Hvis en turnering er blevet slettet kan den stadig blokere for at kunne slette en Order of Merit
Mangler mulighed for at vise klubnummer på komplet leaderboard
Ved opsætning af RyderCup startliste kan man helt undlade at skrive antal matcher - det giver 0
matcher
Hvis den ene score er blank, sættes automatisk - hvis der er valgt C I match play
I Ryder Cup mangler holdnavn og spillehcp på startliste rapporten ved foursomes

Admin - Results

Leaderboard

Listen med det komplette leaderboard skal vise scratch når man kommer til listen fra en scratch
række

Admin - Results

Leaderboard

Listen med det komplette leaderboard skal huske sortering, filter og valg af kolonner som andre
lister gør

Admin - Order of Merit
Admin - Order of Merit
Admin - Order of Merit
Admin - Order Of Merit

Competition List
Competition List
Edit Result
Edit Result

Admin - Setup
Admin - Start List
Online Entry

Overview

Online Entry
Admin - Entries

Fejl hvis man klikker på en turnering på OOMs turneringsliste, der stammer fra manuelt resultat
På OOMs turneringsliste vises CLASS = null for de resultater der er oprettet manuelt
Hvis man ændrer et resultat til et komma-tal giver det en script-fejl (toFixed)
Hvis man redigerer et resultat får man en fejl når de ændrede data skal vises
På holdrækker vises i oversigten en værdi for Handicaptildeling, selvom format er single eller
fourball
I hulspil får du en fejl hvis du prøver at indsætte en negativ pause
I en holdturnering, hvor man vælger ønske om tidlig/sen starttid gemmes dette valg ikke i DB
Når man redigerer en tilmelding hvor forespørgsel om starttid er tilladt er værdien blank uanset
hvad man tidligere har valgt
Når man sletter det sidste hold og tilføjer et nyt hold, får dette hold-nr. 1
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API
Admin - Setup
Admin - Start List

Courses
Edit

Admin - Entries
Admin - Setup

Edit
Classes

Admin - Start List

Setup

Settings
Admin - Setup
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Entries
Admin - Entries

Standard Fees

Admin - Results
Admin - Setup
Online Entry

Leaderboard
Basics

Leaderboard
Classes
Classes
Overview
Basics
Edit
Edit

Admin - Results
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - General

Edit
Edit

Når man henter en belgisk bane med forskeliige hcp index for herrer og damer fejler systemet
Kopier bane fra en anden turnering
Når man editerer en startliste bør starttiden blive opdateret på setuppet hvis tiden ændres
Hvis et hold-spg har obligatorisk svar er det ikke muligt at gemme/opdatere en deltager på holdet
Tilføj mulighed for at ændre rækkefølgen på rækkerne
Når et hulnavn indeholder et mellemrum eller er for langt giver det et linjeskift i startliste setup
for gunstart
Hvis man fjerner nogle parametre via checkbokse og gemmer, kommer de tilbage når man
redigerer
Indstillinger for holdnavn skal flyttes til Setup
Udelad spillere med forkert HCP status baseret på rækkeopsætning
Tillad spillere med HANDICAP at tælle med på resultatlister
Mulighed for at sætte et "Overall" max. antal deltagere på turneringen
Mangler liste med aktuelle/igangværende hulspilsmatches for en given runde
Mulighed for at redigere turneringskategorier
Du kan ikke manuelt markere et spørgsmål som betalt når du redigerer en spiller
Redigerer man et team skal man kunne se faneblade for REQUESTS, FEES og TRANSACTIONS
Uin a pro/am hvor der på spillerrækken er sat en anden tee end på hold-rækken anvendes denne
tee ikke ved genereing af hold leaderboard
Tilføj turneringskategori skal ændres til at være et link
Der er ekstra linjeskift i kommentar-feltet når man tilmelder et hold
Et leaderboard skal kunne vise hvilke afgørelser der blev brugt ved delt resultat / Inkluderes i API
Tilføj nye kildesystemer så det er muligt at se hvor en tilmelding stammer fra "Min Golf", App,
Admin etc.
TILMEDT AF skal ændres til en tekstværdi
Det skal gøres nemmere for supportere at være admins i mange klubber - giver performance
problem i dag
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Livescoring
Slideshow
General
Admin - Setup

Match Play

Når man skifter mellem forskellige kunder er de sorteringsrækkefølgen afhængig af store/små
bogstaver

General
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Setup
Livescoring
Admin - Setup

Selvom startlisten i en hulspilsrunde ikke er offentliggjort, kan man alligevel se starttider på
MATCH SCORES
Hold leaderboard fejler, hvis alle spillere får en WD og dermed også holdet
Tysk sprog er nu tilgængeligt
Når man laver indstillinger for resultat i hold hulspil ser det ikke pænt ud i Safari

Handicap
adjustment
Scoring
Basics

Admin - Results

Info
Contacts
Handicap
adjustment

Admin - Setup

Order of Merit

Admin - Results

Scoring

Overføre handicapændringer til CDH
Der mangler mulighed for at indtaste hulspilsresultater som totaler i stedet for Hole-by-hole
Kør turnering uden startlister
Hvis man har tilføjet afgørelsen Lavests spillehandicap ved lige score, vises dette ikke på INFO
siden
Det skal være valgfrit hvilke felter der udfyldes om en kontaktperson
Hvis CBA ikke er beregnet står der at CBA er 0 - det er ikke korrekt, DET ER IKKE BEREGNET
Når en Order of Merit kobles sammen med en række skal dropdown med Order of Merits
grupperes efter sæson og sorteres på navn
I en pro/am hvor proens score altid tæller med tager scoreindtastningen ikke højde for dette leaderboardet er dog korrekt

Admin - Setup
Livescoring
Livescoring
Admin - Entries

Overview
Leaderboard
Excel Import

Hvis en spiller er blevet tilføjet via Quick Entry uden nationalitet knækker spillerlisten i Mobile
Scoring
Hvis man har valgt et overordnet max antal spillere vises dette fortsat under hver række på
oversigten
PÅ INFO siden vises ikke om turneringen er en scratch eller handicap-turnering
CSS + CBA skal vises på resultatliste på livescoring
Når man importerer fra Excel hvor medlemskab er inaktivt giver det en fejl ved redigering

Admin - Entries

Excel Import

Hvis en Excel-import har en fejl, som man prøver at rette direkte i import guiden får man en fejl

Mobile Scoring
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Slideshow
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Setup
Mobile Scoring
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
API
Admin - Entries
Slideshow

Scoring
Handicap
adjustment
Publishing
Classes
Classes
Format
Format
Format

Payment List

Slideshow
Admin - General
Slideshow
General
Admin - Entries
Admin - Setup
Admin - General
Admin - Entries
Admin - Start List
Admin - Start List

Hvis man kun taster en score i hul 3, vises denne score som hul 1 i slideshowet på en slide af
typen hulscores
Når man manuelt opretter et hold skal step 3 med spørgsmål kun vises hvis der er nogle
spørgsmål
Hvis en spiller conceder en match i hulspil får man ikke lov at afslutte matchen
CSS beregning skal vises som SSS + 2 = 75
Valuta for præmiepenge sættes altid til DKK
Vi skal vise et svensk logo på den svenske udgave af mobil scoring
Et langt rækkenavn må ikke vises i 2 linjer
Det er ikke muligt at gemme værdien 0 i minimum alder på en række
HCP fordeling på hold
Sæt korrekte standarder for handicap tildeling i hold-turneringer
Handicap tildeling for hold bliver ikke brugt i beregningen
Det skal være muligt at hente et leaderboard for en specifik runde gennem API
Når man viser betalingslisten i en hold-turnering er listen som udgangspunkt blank indtil
tilmeldingslisten er blevet vist første gang
Når en ny slide oprettes skal Slide Theme altid sættes til defaul
Når man bruger overgangstypen FLIP på en slide med individuelle matches ændrer scorer sig ikke
Udskrift af lister via Safari på Mac virker ikke
Ønske om at kunne ændre rækkefølge på slides indenfor et slideshow
For de svenske kunder skal mails sendes fra mail-adressen noreply.sgf@golfbox.dk

Quick Entry
Format
Quick Entry
Match Play

I kvik tilmelding bør der være en "slet alt" knappe der tømmer golf id og navne søgningsfelterne
I Runder og Format er der brug for en forklaring til Hcp tildeling
Vis link til GIT online hjælp på login-siden
Ved quick-tilmelding skal der være en ANVEND knap, som gemmer men ikke lukker vinduet
Ny skabelon til EGA Hold mesterskaber 23 hold
Ved hulspil med kun 3 deltagere fejler generering af startlisten
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Admin - Setup

Copy

Når man kopierer en turnering bliver indstillinger for holdnavngivning ikke kopieret med

Distribution
Template

Når der tilføjes eller redigeres resultater for en spiller så skal spillernavnet vises i resultat-vinduet
Tilføj validering for at sikre at summen af procent ikke overstiger 100% - vis blot advarsel hvis
summen er under 100

Admin - Order Of Merit
Admin - Order Of Merit
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Setup
General
Online Entry
Online Entry
Online Entry
Admin - Start List
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Start List
Admin - Results
Livescoring
Admin - Results
Admin - Order Of Merit
Online Entry
Admin - Entries
Livescoring
Admin - Entries
Admin - Entries

Excel Import
Excel Import
Scoring
Signing Up

Overview
Scoring
Scoring
Tee Times
Scoring

Field selection
Excel Import

Hvis man importerer en spiller hvor landekode, står med små bogstaver bliver dette importeret,
men det giver problemer senere
Standard fødselsdato skal være 1 jan 1920
Reset Scoring i hulspil fjerner ikke vindere fra de efterfølgende runder
Standard navngivning for hold skal være efternavne
Ombygge onlinebetaling så der først trækkes penge efter at betaling er reg. i GolfBox
Der skal sendes en mail med kvittering efter endt onlinebetaling
Hvis mobilnr+email mangler skal spilleren promptes for dette lige efter login
Vi bør fjerne beskeden om at pris i alt er lige med 0 - på status siden
Startlisterapporten kan ikke vise spillehcp for en runde, der både har en spillerrække og en
holdrække
Det bør være muligt at se hvornår en spiller er blevet slettet
Ønske om en sammentælling af svar på hvert spørgsmål
Hulnavne mangler i scoreindtasningsbilledet - både slagspil, hulspil og RyderCup
Det skal være muligt at lave startlisten før tilmeldingsfristen er udløbet - advarsel skal vises
Hvis man kører uden startlister skal der ikke vises advarsel om at man ikke kan tilmelde flere
Startlisten fejler i hold hulspil hvis ikke alle matcher har fået tildelt spillere
I alle hold hulspil turneringer skal scoreindtastningen kunne håndtere at der spilles med handicap
Hvis typen er Flest præmiepenge eller Flest point skal man ikke kunne vælge Eclectic
Ved onlinebetaling skal info om hvad betalingen vedrører sendes med til DIBS
Ønske om at få alder med ved rediger tilmelding
I hold hulspil er rundenavne ikke oversat
I udtag spillere er der fejl i teksten vedr. max antal spillere, hvis max antal er per turnering
Vejledningen har ingen information om TEAM kolonnen
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Admin - Setup

Contacts

Flyt ordet VALGFRI hen efter tekstboks

Admin - Results
Livescoring
Livescoring
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Setup
Admin - Start List

Scoring
Tee Times
Leaderboard
Publishing
Publishing
Publishing
Publishing
Tee Times
Players
Setup
Setup
Courses
Setup

Når man indtaster hulscores i hulspil med handicap skal netto-scoren beregnes med det samme
Ordet spillehandicap skal være SPH på startlisten
Ordet spillehandicap skal være SPH på leaderboard
Mangler mulighed for at at indsætte en valgfri tekst/status på leaderboard på livescoring
Indstillinger under OFFENTLIGGØRELSE vedr. visning af div. lister skal laves
Diverse nye valgmuligheder for hvad der vises på livescoring, f.eks. DGU-nr, HCP, SPH, etc.
Vis link til livescoring for den aktuelle turnering
Mulighed for at vise SPH, Medlemsnr under TEE TIMES
Implementere valg af hvad der skal vises/skjules i forhold til turneringens setup
Man skal kunne vælge om uberettigede spillere skal vises eller ej
Gruppering / sortering per række
Mangler mulighed for at vælge "ingen fra samme klub/række/hold/firma i samme bold"
Knapper for GEM og ANNULLER er ikke oversat ved kopiering af bane
Opsæt startlisten så den genereres efter alder

Admin - Start List
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
API
API
API

Generate
Leaderboard
Match Play
Tee Times
Tee Times
Entry
Entry
Entry

Ved generering af startliste med 1 hold per bold virker sortering efter tilmeldingsrækkefølge ikke
Vis starthul på leaderboard
Ønske om at vise klubnavn på Match Play score listen - måske kan spillernavn vises på 1 linje
Holdnavne skal vises med fed skrift på startlisten
På startlisten for foursome/greensome/scramble skal holdets spillehandicap vises
Det skal være muligt at slette en tilmelding
Det skal være muligt at sende info om tilmelding og få række og pris tilbage
Det skal være muligt at besvare spørgsmål når man gemmer en tilmelding

Kommende projekter og fejlrettelser
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Area
Admin - General
Admin - General

Sub Area
Competition List
Competition List

Admin - Setup
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Livescoring
Admin - Entries
Admin - Entries

Format
Setup
Setup
Setup

Admin - Results
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Start List
Admin - Start List
General
Livescoring
Online Entry
Admin - Setup
Admin - Start List
Settings
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results

Handicap
adjustment
Scoring
Overview
Generate
Reports

Reports
Standard Fees
Handicap
adjustment
Handicap
adjustment
Handicap
adjustment

Description DK
Mangler kolonne med antal tilmeldinger på turneringslisten
Mangler mulighed for bedre overblik over turneringslisten
Hvis en runde er blevet sat op med forkert antal huller og startlisten er laves, har det ingen betydning at
ændre antal huller
Mulighed for startliste efter aktuel placering og med flere rækker, som flettes
Mangler mulighed for at veksle mellem 2 klasser (8:00 + 8:10 = CLASS A , 8:20 + 8:30 = CLASS B)
Mulighed for fordeling med en fra hver række i hver bold / eller minimum 2
Når en spiller er markeret som anonym vises navnet alligevel på livescoringen

Beregning af CBA/CSS og handicap-reguleringer skal gøres på baggrund af turneringshcp
I oversigten over indstillinger kan man ikke se at en turnering kører uden startlister
Hvis du vælger at lave omvendt rækkefølge efter en gunstart så er det kune hul 1 der bliver omvendt
Der er periodiske problemer med timeout, når der udskrives scorekort via Java Applet
Ligamodul / Danmarksturneringen
Når man udskriver lister i MinGolf/R&A bliver turneringsnavn ikke vist
Blokering tidsbestilling
Når man printer en rapport med hulspilsskema hvor første preliminære runde er blevet ændret ser det
mærkeligt ud
Gebyr skal stemples ned på den enkelte spiller, så man efterfølgende frit kan ændre i gebyret
Spillere med lokal spilleret skal ikke give advarsel/fejl når de tilmeldes en turnering i egen klub
Der må ikke kunne sendes scores til hcp reg for tidl. Medlemmer / ikke unionsmedlemmer
Hvis der er samlet op i en stableford-runde skal der ikke sendes bruttoscore med
Send mail til sport@golfbelgium.be med ID på handicap
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Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Start List
Admin - Start List

Handicap
adjustment
Order of Merit
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Basics
Basics
Cuts
Decisions
Decisions
Format
Publishing
Reports
Edit
Match Play

Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List

Match Play
Publishing
Publishing
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports

Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List

Round Robin
Setup

Hvordan håndterer vi at der i samme course start er 2 rækker, hvor kun den ene er handicaptællende
Liste med overførte resultater til en given OOM
Ved leaderboard rapport skal man også kunne vælge "ALL CLASSES"
Mangler resultatliste kun for en bestemt runde
Mangler resultatliste på tværs af flere rækker
Mangler udskrift af handicap-justeringsliste med de spillere der ikke kunne overføres automatisk
Mangler mulighed for en rapport med alle handicapreguleringer per runde/banestart
Password på turnering
Valg af hovedturnering
Mulighed for opsætning af cut på holdrækker
Indføre nye afgørelser til holdturneringer / bedste ikke tællende score
Afgørelser ved lige score (sidste lige/ulige 9, 6, 3, 1)
Det skal være muligt at justere indstillinger vedr. spillehandicap for hold
Mangler mulighed for at kunne markere spillere over/under en bestemt alder
Rapport med turneringsbetingelser og praktiske oplysninger
Mulighed for at tilføje spillere efter at scoring er startet
Kan ikke håndtere generering af startliste, hvis antallet ikke går op med 16, 32, 64 etc.
Ved håndtering af spillere i hulspil i runde 1 kan man ikke slette en spiller og derefter trække en ny spiller
ind
Link til startlisten i den mail der sendes ud ved offentliggørelse af startliste
Det må være muligt at publisere hver team match individuelt, måske x antal minutter før tee-off
Hvis man har sat markering på amatører skal dette også vises på rapporter med startlister og spillere
Amatør scorekort skal inkludere alle spillere på samme scorekort hvis det er en hold turnering
Indtastning af ekstra tekst ved udskrivning af HTML Scorekort
Mulighed for at udskrive flere scorekort samtidigt for udvalgte spillere
Startliste med fourball skal ikke lave sideskift midt i en four ball
I Hold Hulspil skal det være muligt at flytte rundt på holdene I en hold match hvis de ikke står I korrekt
rækkefølge
1 række spiller 1-9 - den anden spiller 10-18 / opsætning i Gunstart kan ikke finde ud af at åbne for alle
Hvis man laver startliste og efterfølgende ændrer fra 1 til 2 rækker uden dog at lave runder dør startlisten
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Admin - Start List
API
API
General
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Online Entry
Player
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Livescoring
Livescoring

Entry
Setup
Leaderboard
Leaderboard
Leaderboard
Match Play
Players

Når man laver omvendt startliste ved 2 baner er det ikke det samme starthul, der anvendes i runde 2
Det skal være muligt at markere at gebyrer og spørgsmål er betalt for en given tilmelding
Turneringsstatus skal være tilgængeligt gennem API
Mulighed for at give spilleren lov til at vælge hvilken tee der spilles fra
Vis startposition i runde 2 og frem
Tekst vedr. afgørelse skal forkortes
Vis seeding på hver spiller i træ-struktur
Hvis man har sat markering på amatører skal dette også vises på TEETIMES og PLAYERS
Livescoring theme for Gecko Pro Tour
Livescoring theme for England Golf

Leaderboard

Exemptions

Leaderboard
Overview
Reports
Reports
Reports
Reports
Multi Class
Overview
Reports
Players
Schedule

Sproget i online betalings kvittering er altid engelsk
Tving medlemskab til at blive betalt særskilt for Nordic Golf League
Man kan ikke give en spiller dispensation til at være med i en hold-række
Det skal være muligt at give dispensation til et hold
Når man manuelt tilføjer spillere til et hold skal det være muligt at se flere infomationer om spilleren
Beregning af matematisk afgørelse i en holdturnering baseret på de x bedste per runde giver forkert resultat
Vis link til mobile scoring
Rapport med hulscores
Minileaderboards for udvalgte spillere i en række (f.eks. Alle juniorer)
Rapport med mini-leaderboard med valg af TOP X
Mangler resultat rapport fra Ryder Cup
Hvis du ønsker at lave en startliste og der er multi række fejl (rød fejl), så skal der komme en advarsel
Hvis startlisten har x hold per gruppe skal det kun være holdnavne inklusive hold-hcp + spillehandicap der
vises
Kombiner banestarter på startliste rapporten så der kommer en rapport
I mulit-række vises spillere ikke på de række-lister, de har som sekundære
Spillested skal vises på kalender hvis kunden/klubben ønsker dette
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Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - Order Of Merit
Admin - Order Of Merit

Edit
Edit
Entry List
Excel Import
Exemptions
Exemptions

Mulighed for at angive firmanavn i et specielt felt på spilleren
Transaktioner/betalinger vedr. spørgsmål skal også vises på transaktions fanebladet ved rediger tilmelding
Når man eksporterer en tilmeldingsliste til Excel bliver nogle medlemsnumre til datoer
Hvis union ikke udfyldes skal union hentes fra nationalitet, jf. vejledning
Ved beregn lige store rækker skal alle dispensationer slettes (advarsel skal vises)
Ved beregn ligeværdige hold skal alle dispensationer slettes (advarsel skal vises)
Hvis feltudtagning ikke er låst bliver spillere altid reserver per automatik, uanset at de manuelt er trukket
Field Selection
over som deltager
Payment List
Måden man markerer at et gebyr er betalt skal forbedres - der er meget omstøndeligt
Payment List
På betalingsliste skal der være en sammentælling af det totale beløb
Payment List
Betalingslisten skal også vise betalinger fra slettede spillere
Quick Entry
Ønske om at processen bliver forbedret så man blot skal "tabbe" sig gennem felter som i det gamle
Quick Entry
Hvis en spiller har mere end et medlemskab skal det være muligt at vælge et af dem ved navnesøgning
Quick Entry
Kviktilmelding for hold bør gruppere tilmeldinger I hold af den rigtige størrelse
Replace Entry
Forbedringer til processen "Erstat spiller"
Replace Entry
Når 2 spillere bytter hold skal de samtidig byttes om på startlisten hvis startliste er 1 hold per bold
Reports
Transaktionsliste over alle betalinger
Reports
Rapport med reserveliste
Reports
På rapporten tilmeldingsliste skal det være muligt at få vist spillerstatus
Overføre deltagere fra tidligere turnering
Kontaktinfo skjules hvis man ikke har lov at se dem
Mulighed for at eksportere spillere i samme Excel-format som anvendes til import
Mangler mulighed for at "gentilmelde" en slettet spiller
Det skal være muligt at skifte spillere mellem runder in en hold-turnering / pro-am
Create Competition Mangler flere turneringsskabeloner - specielt for slagspilsturneringer
Reports
Fejl i Word 2007 når man laver rapporter med logoer
Hulspil for hold fungerer ikke
OOM for hold
Excel import savnes
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Admin - Results

Handicap
adjustment

Det skal være muligt at sende Ikke-tællende scores til GolfBox

Admin - Results

Handicap
adjustment

Hvis man indenfor en banestart har markeret at alle runder ikke er tællende skal det ikke være muligt at
klikke på HANDICAP REGULERING

Admin - Results

Handicap
adjustment
Handicap
adjustment

Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results

Leaderboard
Leaderboard
Overview
Reports
Scoring
Scoring

Listen med det komplette leaderboard skal have tilføjet ny valgmulighed ved handicap-tildeling: (som setup)
Det skal være muligt at se et holdscorekort også selv om holdet ikke spiller sammen
Vis hvilke rækker der spiller i hver banestart
Vis række og handicaptildeling scratch / handicap i den lille header på leaderboard udskrift
Ved scoreindtastning skal der stå hvordan hold-resultatet beregnes
Ved fourball og pro/am skal det være muligt at samle bolden up selvom der spilles slagspil

Admin - Results

Scoring

Hvis man vælger et hold ved scoreindtastning i hold hulspil vises de enkelte matches i forkert rækkefølge

Admin - Results
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup

Scoring
Basics
Classes
Classes
Classes
Classes
Classes
Classes
Course Starts
Courses
Courses
Courses

Når man klikker på en match i match-listen havner man nogle gange på en anden match for samme spiller
Mere end en kategori på en turnering
Mulighed for at vælge at turneringen blot har et max. antal men ingen venteliste
Mulighed at for sætte restriktion på spillerkategori på rækkerne
Angivelse af holdopbygning (f.eks. en af spillerne skal være under en bestemt alder)
Tilføj ventelisteprincip baseret på spillerkategori
Tillad onlinetilmeldinger, der ikke overholder restriktion
Mangler mulighed for at lave lige store HCP-rækker for hold-turneringer
Hvis du ændrer en banestart efter at en hulspils startliste er lavet ændres starttiderne ikke
Mulighed for at angive pin placeringer
Mulighed for at ændre extern reference til banen, efter at startlisten er blevet lavet

Admin - Results

Hvis scores er sendt til handicapregulering og man efterfølgende sletter turneringen, så dør hcp-regulering
Når der justeres handicaps i en scramble turnering med reservehold knækker handicap-justerings processen

GolfBox A/S  Sensommervej 34 F  8600 Silkeborg  Tlf.: +45 21 73 40 00 Mail.: info@golfbox.dk  Web: golfbox.net

Admin - Setup

Decisions

Matematisk afgørelse ved lige scores når sidste runde spilles på de første 9 huller skal beregenes anderledes

Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup

Format
Format
Format
Match Play
Publishing
Reports
Reports

Mangler mulighed for at angive en mere avanceret tee tildeling, f.eks. Fordelt på hcp, alder, spillerstatus
ELM Stableford Limit (Max. 20 point på 9 huller)
Mangler mulighed for at angive avanceret hcp tildeling som varierer på f.eks. spillerstatus
Det skal være muligt at spille om 3. pladsen i hulspil
Mulighed for at lægge turneringen i klubbens kalender
Rapport med baneinfo
Rapport med pin placeringer

Admin - Setup

Signing Up

Det er svært at forstå at et turneringsgebyr på et hold ikke har nogen effekt hvis man tilmelder sig enkeltvis

Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Start List

Team Match Play

Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List

Match Play
Overview
Overview
Publishing
Reports
Reports
Reports

Mulighed for kun at spille x runder I en knockout team play - ikke nødvendigt at finde den endelige vinder
Brug Wild Cards
Brug godkendelsesliste
Seeding efter placering i kval-turnering
Mulighed for manuelt at flytte spillere rundt i hulspils-skemaet / håndtere afbud og oprette
oversidningsmatcher
Vis hvilke rækker der spiller i hver banestart
Vis om en startliste er blevet offentliggjort

Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List

Reports
Reports
Reports
Round Robin

Match Play

Hulnavne mangler på rapporter indberetningssedler
Mulighed for at vælge om der skal være prikker eller tal for ekstra slag på scorekortet
Mangler spillernumre på rapporten Pace of Play
Når man udskriver holdkort i Scramble / Foursome eller Greensome giver teksten vedr. holdscore ikke
mening
Ønske om at vise turneringsformat på scorekort labels
Det skal være muligt selv at bestemme hvilke hold der møder hinanden (ingen seedning)
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Hvis man baserer startlisten på foregående, men starttiden er senere samme dag, så står starttid forkert i
opsætning
Det skal være muligt at tilmelde hold
Belgien skal isoleres, så ingen andre lande kan slå deres spillere op
Redesign af INFO-siden, så den er lettere at læse - meget information gentages
Mangler mulighed for at offentliggøre en OVERALL GROSS
Hvis man i hulspil starter fra et andet starthul end hul 1, vises par korrekt på spillers scorekort - men
længder er forkerte

Admin - Start List
API
General
Livescoring
LIvescoring

Setup
Entry

Livescoring
Livescoring
Mobile Scoring
Online Entry
Online Entry
Settings
Settings
Slideshow
Admin - Setup
General
General
General
Livescoring
Mobile Scoring
Admin - Entries

Match Play
Tee Times
Pace of Play

Admin - Entries

Edit

Mangler mulighed for at kunne se Pace of Play - efter at runden er lukket for scoring
Spillere med mere end et medlemskab skal kunne vælge medlemskab ved onlinetilmelding
Onlinebetaling til DIBS fejler hvis turneringsnavn indeholder semikolon
Det skal være muligt at inkludere spillere med bestemte fakturagrupper
Mangler mulighed for at markere at det kun skal være hjemmeklub-medlemmer
Mulighed for at aktivere / deaktivere slides i et slideshow
Opsætning af prøverunder
Skandia Tour udvælgelses-modul
Hold slagsspil (Lag NM)
Nyt design i alle emails
Mulighed for at tilmelde sig SMS updates på en spiller
Pace of Play ændringer
I vinduet når man redigerer en tilmelding skal det være muligt at slette tilmeldingen
Ønske om at administrator kan angive tidlig/sen starttid på en tilmelding, selvom der ikke er åbent for dette
online

Admin - Entries

Entry List

Når man eksporterer en tilmeldingsliste til CSV og åbner den i Excel på Mac håndteres danske bogstaver ikke

Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries

Excel Import
Excel Import
Excel Import

Når turneringen er sat op til Multi Class og man importerer fra Excel skal man kunne vælge række per spiller
Nyt felt i Excel til bemærkninger, som gemmes i Admin-note på tilmeldingen
Ved excel import bør man besvare obligatoriske spørgsmål

Info
Leaderboard

Club Groups
Club Groups

Leaderboard
Pace of Play
Edit
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Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries

Exemptions
Messages
Messages
Messages
Messages
Messages
Messages

Mangler mulighed for at nulstille alle dispensationer
Liste over sendte beskeder
Mangler mulighed for at kunne trykke VÆLG ALLE / FRAVÆLG ALLE i sidste step af SEND BESKED
Mangler mulighed for at sortere på kolonner i sidste step af SEND BESKED
Ved udsendelse af mail kan man da sætte en anden "Reply To" adresse
Det skal være muligt at sende beskeder til slettede spillere
Mulighed for at vise en ekstra kolonne, f.eks. Klubnavn i sidste step af Send beskeder

Admin - Entries

Messages

I sidste step af Send beskeder ville det være smart hvis man kunne fremhæve spillere uden mail og mobil

Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - Entries
Admin - General
Admin - General

Messages
Multi Class
Multi Class
Overview
Quick Entry
Quick Entry
Quick Entry
Quick Entry
Reports
Reports
Update Entries

Klubben ønsker at kunne indsætte deres egen signatur (evt. incl logo) som signatur på mails (+ evt. SMS)
Vis baggrundsfarven for hver række I primær række drop down.
Der bør være en forklaring på farvekoderne brugt I multirækkerne
Ved søgning på spillere under tilmeldinger vil man også gerne kunne søge på medlemsnummer
Ved quicktilmelding skal du advares hvis nogle spillere/hold ikke er kvalificerede
Ved quicktilmelding skal du advares hvis max antal tilmeldinger er eller vil blive nået
Ved quick-tilmelding skal alle unionerne vises med lange navne
Ved quick-tilmelding bør man besvare obligatoriske spørgsmål
Rapport med adresseliste
Mulighed for at få spillerfoto med ud på word-rapporten for tilmeldinger
Omdesign Opdater deltagere
Mulighed for at tilføje hold billede eller logo
Ønske om at få alder med på tilmeldingsliste
Et spillerfoto kan være uploadet forkert - man kan ikke blot uploade nyt oveni, man må slette først
Mulighed for at koble en manuel tilmelding sammen en ekstern ID, f.eks. Fra CDH
Ønske om at kunne sætte dispensationer ud fra besvarelser på spørgsmål
Beregn ligeværdige hold skal kun være tilgængeligt i slagspilsturneringer
Log hvem der sletter en spiller, så det kan vises på den slettede spillers status
Kolonne med turneringsstatus i turneringslisten
Ønske om at kunne se på turneringslisten at der er onlinebetaling

Competition List
Competition List
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Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - General
Admin - Order Of Merit
Admin - Order Of Merit
Admin - Order Of Merit

Create Competition Tilføj en Nordea Pairs skabelon til norske klubber
Create Competition Ønske om at kunne sætte kategori ved Create Competition
Match Play
Der er en række problemer med at køre en hulspilsturnering med flere rækker
Systembeskeder
Mangler GLEMT PASSWORD på login siden
Når man går ind på en turnering skal det mest relevante faneblad være aktivt
Administration af brugere og rettigheder
Scroll af datalister, f.eks. Timeldingsliste er meget tungt på iPhone/iPad
Spinner ved ændring af sprog
Superbruger login
Mulighed for at eksportere liste med spillere inkl. kontaktinformationer
Mangler mulighed for at vise en kolonne med aktuelt hcp på spillerne i en Order of Merit

Admin - Results
Admin - Results

Handicap
adjustment
Handicap
adjustment
Handicap
adjustment
Leaderboard

Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results

Match Play
Match Play
Order of Merit
Reports

Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results

Reports
Scoring
Scoring
Scoring

Admin - Results
Admin - Results

Det skal være muligt at udskrive CBA/CSS detaljer
Mangler mulighed for at kombinere flere banestarter på samme dag ved beregning af CBA
Mulighed for at sende en besked med CSS udregningen til alle spillere
Det skal være muligt at vælge ALLE RÆKKER på listen med det komplette leaderboard
I en hulspilsturnering med handicap skal spillehandicap justeres ned til 0 for spilleren med det laveste
handicap
Savner mulighed for at se hulspils brackets i administrationen
Hvis man kigger på Order of Merit resultater før og efter overførsel, så er sorteringen forskellig
Komplet resultatliste med detaljer til hold hulspil
Hvis der spilles 27 huller (18+9) skal der kunne udskrives en rapport hvor der er kolonner med 3 x 9 hullers
score
Mulighed for at indtaste antal putts, længste drive, tættest på hullet
Ved scoreindtastning i hulspil skal resterende huller lukkes så snart matchen er afgjort
Man skal kunne ændre handicap direkte i scoreindtastningen
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Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results

Scoring
Scoring
Scoring
Scoring
Scoring

Admin - Results
Admin - Results
Admin - Results

Scoring
Scoring

Ved søgning på en spiller i scoreindtastning skal søgeresultatet vise starttid og sortere spillerne efter
starttiden
Mulighed for at en enkelt deltager fra scoringsvinduet
I Ryder Cup skal man også kunne tilføje ekstra huller - skal måske være en indstillling
Det skal være muligt at låse et scorekort for opdateringer via Mobil scoreindtastning
Mulighed for at vælge specifikke huller for livescoring brugeren

Admin - Results

Når man taster scores I en hulspilsmatch bør man kunne vælge imellem at taste horizontal eller verticalt.
Ved søgning på spillere til scoreindtastning vil man også gerne kunne søge på medlemsnummer
Når man åbner for scoringen første gang, bør den prompte om man vil opdatere deltagerne.
Det skal være muligt at spilleren har et forskelligt handicap fra runde til runde, som ikke ændres selvom
spiller opdateres

Admin - Setup

Classes

Når man indtaster hcp-grænser for flere rækker skal næste rækkes laveste handicap automatisk udfyldes
med +0,1

Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Setup

Classes
Classes
Copy
Copy
Course Starts
Courses
Courses
Cuts
Decisions
Format
Format
Order of Merit
Publishing
Publishing
Publishing

Ved opsætning af rækker, hvor alle parametre vælges, og der er mere end en række, er der ikke plads til alle
kolonner
Rækkeopdeling på SPH
Kopier turnering med deltagere
Mulighed for specifikt at sætte turnering som "skjult" ved kopiering
Begrebet banestarter skal væk
Opbyg eget banekartotek
Når man søger efter en bane skal klubbens STANDARD bane være valgt
Opsætning af cuts pilles ud i sin egen box og gøres mere simpel
I Alle-mod-alle håndteres delt placering af 3 hold ikke korrekt
Checkboxe ENS FOR ALLE skal vises under kolonne-overskrifter i RUNDER og FORMAT
For at muliggøre IRISH RUMBLE skal det være muligt at have samme fra og til hul
Ved tilknytning af rækker til Eclectic OOM skal der ikke være begrænsning i forhold til rækkens format
Implementere rigtigt Google Maps kort under venue
Sæt default værdier på Venue ud fra den første bane, der tilføjes
Sæt klokkeslæt på start og slut for turneringen som helhed
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Admin - Setup
Admin - Setup
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List

Edit
Edit
Edit
Edit

Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List

Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Publishing
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Reports
Setup

Når Preliminær runde bruges i hulspil skal første runde hedde "Preliminary", næste runde er Runde 1
Standard antal dage for tilmeldingsvinduet er hardcodet i GUI - skal trækkes fra Business
Mulighed for at vise Tee + farve som Extra Info
Mulighed for at vise klubnummer fra dropdown med Extra Info
Mangler mulighed for at vise "Current Position" som ekstra info
Man mangler overblik, når der både er 2 starttider og 2 starthuller
Ønske om at have et område, hvor man kan trække alle spillerne over - og derefter begynde at bygge
startlisten fra bunden
Det skal være muligt at sortere listen med tilgængelige på forskellige parametre
Ønske om at have en "Marker alle" knap
Det skal være muligt at søge efter spillere
Det skal være muligt at se mere end en ekstra info når man redigerer startlisten
Ønske om at vise spillepartnere i mail ved offentliggørelse af startliste
Skilte til golfvogne
Mulighed for at vise tidligere runders scores på scorekort
Alternativ dobbelt startliste, hvor spillernavne kun står en gang
Mulighed for at udskrive en af kontaktpersonerne på startliste rapporten
Mulighed for at vise spille-rækkefølge indenfor bolden på en scorekort-label
OnTag scorekort virker ikke ved Match Play + RyderCup
Mangler mulighed for at udskrive holdnavn på scorekort label
Mulighed for at vise en tynd streg for at imellem hver gruppe på startliste rapport
Mangler mulighed for at sortere scorekort i match nummer orden
Pin sheets printet direkte på scorekort
Ønsker at man kan få specielle scorekort til hulspil, hvor spillerne løbende kan reg. matchens stilling
Rækkenavn skal vises efter spillernavnet
Startliste rapport med tom kolonne til kommentarer
Det skal være muligt at spillere har de samme match numre i runde 1 og 2

Admin - Start List
Admin - Start List

Setup
Setup

Det skal være muligt at indikere at den valgte starttid gælder sidste starttid når man sætter startlisten op
Ønske om at man selv kan bestemme start-rækkefølgen af spillere inden for den enkelte bold
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Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List

Setup
Setup
Setup

Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
Admin - Start List
API
General
General
General

Specielt startliste template for Skandia Tour (0-16 +17-21)
Special startliste skabelon til Skandia Tour (omkastad enteelottning)
I Hold hulspil fungerer det ikke at indsætte 7/8 minutters interval
Hvis man har modulet EGA Team Championships skal man ikke have vist startliste skabeloner hvis
turneringen ikke er en hold-turnering
Der mangler en forklaring til match-nummerering ved opsætning af startliste i hulspil
Mulighed for at vælge hvem der spiller mod hvem efter en given runde i hold hulspil knockout (JSM Klubblag
Slutspel)
Ønsker til markering af hvilke tees, der spilles i en scramble
Ønske om at man på startlisten kan vise, hvem der er medlem af bestemte statiske grupper
Mulighed for at angive manuelt spillehcp for spillere / hold på en given startliste
Når man seeder spillere til hulspil skal man kunne vælge en ekstra kolonne, f.eks. HCP
Mulighed for at hente/sende scorekort baseret på StartListID + EntryID
Custom scroll bars fungerer ikke så godt, når man klikker i det tomme område på scroll baren
GEM-knappen skal generelt først blive aktiv, når man har foretaget ændringer
Det skal visuelt være tydeligt hvilken knap der har fokus og vil reagere på ENTER

Admin - Start List
Admin - Start List

Setup
Setup

General
General
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring
Livescoring

Tilføj selvstændigt print-ikon på data-lister - det er ikke åbenlyst at man skal klikke på Eksporter-knappen
Det skal være muligt at håndtere en turnering i stil med Dunhill Links
Man skal ikke kunne lave online tilmelding via livescoring for udvalgte kunder
Redesign af INFO-siden, så den har kasser med blå overskrifter
Hvis der er flere runder i gang, er det kun seneste runde, der vises som "In progress"
Visning af Eclectic resultater / hulscores i livescoring
Ønske om at kunne vise deltagerlisten, men ikke holdnavne
Mangler mulighed for at vise tilmeldingfrist / åben for tilmelding på schedule på livescoring
Ønske om at ugedag tilføjes sammen med datoen
Livescoring Widget: Største fald / stigning
Livescoring Widget: Sværeste hul / nemmeste hul
Ændre WAGR rapporten til at bruge Excel istedet for CSV
Lav forskel mellem Endelig Ranking og Aktuel Ranking i Hold hulspil - til livescoring

Info
Info
Match Play
Order of Merit
Players
Schedule
Schedule
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Livescoring
Livescoring
Mobile Scoring

Beregn projected cut
Vis kolonne på leaderboard med aktuel ranking på en Order of Merit
Spilleren skal kunne indtaste sine egne scores på mobilen
Når man logger ind på Mobil Scorindtastning som svensk admin skal det numeriske keyboard vises til
indtastning af Golf ID
Kan ikke håndtere 9-hullers scoring
På Android kan man i en bold lave scoring for spiller 1 - men ved spiller 2 kommer +/- knapper ikke
Hvis der ligger flere onlinebetalinger på samme tilmelding skal dette fremgå på statussiden
Hvis en spiller sletter sig selv og er medlem af et hold, skal han spørges om han vil slette sig selv eller hele
holdet
Når man tilmelder sig som et hold er det ikke helt åbenlyst at man skal klikke på plus-knappen for at tilføje
holdmedlemmer
Når et holdmedlem er blevet tilføjet skal man kunne folde spillerinfo ud

Mobile Scoring
Mobile Scoring
Mobile Scoring
Online Entry
Online Entry
Online Entry
Online Entry
Online Entry
Settings
Settings

Club Groups

Settings
Settings
Settings
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Slideshow
Admin - Setup
Admin - Setup

Mangler mulighed for at lave en klubgruppe, som består af alle egne medlemmer + alle andre ikke Flex
Klubben skal kunne vælge en standard bane til deres turneringer
Ehver klub/kunde skal bestemme hvis "Tillad Online Tilmelding" skal være sat automatisk ved oprettelse af
nye turneringer
Hvis en klub har online betaling bør de kunne vælge deres standard aftale
Mulighed for at det som standard er slået til at spillere kan angive bemærkninger ved tilmelding
Logoet i højre hjørne mangler på INFO-siden
Ønske om at kunne indtaste en overskrift på leaderboards/hulscores - f.eks. Rækkenavnet
Ønske om at kunne køre leaderboard/startlist slides i Portrait Mode, hvor skærmen står på højkant
Hvis et match format gentages mere end en gang på samme dag og samme tid bliver kun den ene runde vist
i runde-dropdown

Publishing
Publishing
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