Joopino.nl - Software engineering
Nadac Hoopers - Secretariaat 2020 v2.2 - Release notes

Nadac Hoopers Secretariaat
Updated by
File name
Document type

: Rob Vreede
: NadacSecretariaat-ReleaseNotes.docx
: Release notes

Date
Version
Page

: 2 April 2022
: 2.2.3
: 2

Informatie:
Nadac Hoopers - Secretariaat
Applicatie voor het bijhouden van officieele Nadac Hoopers wedstrijden, met 2020 regels

Benodigd:
- Windows 7 / 10 (32 of 64 bit)
- .Net framework v4.6.1
- Optioneel Excel voor het aanmaken van de wedstrijd gegevens
- Licentie voor gebruik

Versie beheer
Versie
v2.2.3
v2.2.2
v2.2.1
v2.2

v2.1.2
v2.1.1
v2.1
v2.0

Opmerkingen
- Exporteren bij printen uitgeschakeld in verband met fout als er geen Excel geinstalleerd is
- Probleem met titel punten opgelost
- Version check en logging verbeteringen
- Workaround (standaard waardes) voor configuratie file die corrupt raakt
- Startlijst wordt alleen geladen als licentie correct is
- Importeren van licentie en startlijst via web API, geen bestanden meer downloaden
- Importeren van startlijst via web API, geen bestanden meer downloaden
- Secretariaat kan de startlijst zelf aanmaken
- Beveiliging van web API verbeterd
- Automatisch overschrijven van de data als er al een eerdere upload gedaan is
- Optie toegevoegd voor het verbergen van afgemelde handler/hond
- Verwijderd nu eerst installers voor exporteren
- Probleem opgelost met licentie check en juiste scherm wordt geopend tijdens offline importeren van
licentie
- Uploaden van wedstrijd resultaten upload nu alle westrijd data, ook MPT, SPT en andere gegevens
- Naam wijziging naar Nadac Secretariaat 2020
- Downloaden en Importeren van licentie met 1 knop (web API)
- Downloaden en Importeren van wedstrijd database met 1 knop (web API)
- Uploaden van wedstrijd resultaten met 1 knop (web API)
- Lijn parcours is vervangen door Gevarieerd parcours
- Extra knop voor nieuwe “Meelopen” regel van 2020
- Licentie gegevens verplaatst naar beneden op applicatie scherm

Versie

Opmerkingen

v1.3

- Automatisch updaten van programma bij vinden van nieuwe versie
- NK modus
- Mogelijkheid voor Nederlands Kampioenschap (NK) wedstrijd (dmv licentiefile optie)

Versie

Opmerkingen

v1.2.2

- Probleem met sortering opgelost
- Check voor nieuwe versie ingebouwd
- Probleem met berekening lijn parcours opgelost tijdens print alles
- Probleem met “meenemen” van gegevens naar volgende speler opgelost

v1.2.1
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v1.2

- Groter lettertype en kleur coderingen voor betere leesbaarheid
- Auto verbergen van speler punten tijdens invoeren als optie toegevoegd
- Importeren van database toegevoegd
- Mogelijkheid tot aanpassen van wedstrijd database tijdens wedstrijd
- Mogelijkheid tot toevoegen van spelers tijdens wedstrijd
- Edit en toevoegen van speler data met dropdown boxes
- Print alles optie en print parcours knop op hoofdscherm
- UpDownvelden voor invoeren PF, F en W. Maximale waardes instelbaar
- Live updates van punten nu instelbaar
- Wedstrijd statistieken, live tijdens invoeren, overzicht met percentages per parcours en totaal
- Keuze voor volgend veld or volgede speler voor Enter toets
- Laden van gebruikte parcoursen vanuit database
- Quick edit ondersteund nu ook “v” voor vakfout (naast “d” voor disk)
- Mogelijkheid tot aanpassen commentaar
- Kolom print breedte is aan te passen door middel van Print zoom
- Mogelijkheid voor niet-competitie wedstrijd (dmv licentiefile optie)

Versie

Opmerkingen

v1.1.5
v1.1.2

- Probleem met afmeldingen verholpen
- Probleem met tijd invulveld opgelost
- Standaaard waardes voor punten worden gebruikt als deze niet ingevult zijn om error te voorkomen
- Update in standard waardes voor parcoursen bij instellingen
- Probleem met importeren opgelost, spelerslijst werd niet geupdate
- Volgende/Vorige knoppen en invulvelden uitgeschakeld als spelerslijst leeg is

v1.1.1
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Versie

Opmerkingen

v1.1

- Release notes worden mee geinstalleerd
- Excel interop DLL wordt mee geinstalleerd
- Check of documentatie bestaat om foutmelding te voorkomen
- Export (database en uitslagen) functie toegevoegd
- Nieuwe import schermen om importeren te verduidelijken
- Mogelijkheid tot laden van standaard waardes in instellingen scherm
- Automatische backup tijdens gebruik van wedstrijd database
- Iconen toegevoegd aan menu
- Fix voor stand op uitslag print
- Invulvelden accepteren nu alleen cijfers, punt en comma
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- Fix voor titel en promotiepunt berekening
v1.0.2

v1.0.1
v1.0

- Databases en configuratie worden nu in user data opgeslagen
- Link naar documentatie toegevoegd bij licentie import
- Hercalculeren na licentie scherm verwijderd, database werd leeggemaakt bij licentie probleem
- Opgeslagen licentie password nu ook encrypted
- Import template toegevoegd aan installer
- Eerste final release (zonder exporteren)

Bekende problemen, oplossingen
Versie

Probleem

v1.x
v1.2

Speciale characters werken niet in CSV database
Print alles print ook parcoursen die niet gelopen zijn

Status
open
open

