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INDBERETNING
af
Stemplingstider
Foreningsindberetning
For at lette arbejdet og udnytte de nye teknologiske landvindinger i de elektroniske
systemer, er der udviklet en funktion på DdB’s hjemmeside der kan modtage manuelt
indtastede hjemkomsttider, modtage SMS-tider og beregne resultaterne.
Disse gemmes under foreløbige resultater og vil for DdB flyvningernes vedkommende blive
erstattet med den normale indberetning om mandagen.
Systemet kan udover DdB flyvningerne også beregne sektions- og private flyvninger.
Opstart
1.
2.
3.
4.
5.

gå ind på www.brevduen.dk
vælg Kapflyvninger
vælg Resultater
vælg Indberetning
Log ind via nedenstående billede

Brugernavn:

Indtast eget foreningsnr. med 3 cifre f.eks 002, 140 eller 246.

Password:

Første gang man laver login skal man ikke udfylde password
men i Nyt password indtaste det password man ønsker at
anvende fremover. Husk at bekræfte i feltet Bekræft nyt

password.
Hver forening kan kun anvende ét og samme password.
Nyt password:

Indtast evt . nyt password, såfremt man ønsker at skifte.

Bekræft nyt password:

Bekræft det nye password.

Tryk Login.

Indtastning af indberettede tider.

Uge:

Indtast ønsket ugenr.

KFK:

Kapflyvningskoder:
91 = Orange (landsflyvninger)
92 = Grøn (ungeflyvninger)
93 = Hvid-flyvning
94 = Rød flyvning
80-89 Sektions- eller private flyvninger
95-98 Sektions- eller private flyvninger

Station:

Angiv stationskode. Hentes automatisk for DdB-flyvninger ud fra
kapflyvningsplanen. For sektioner der anvender DdB’s
løsladersystem hentes stationskoden automatisk.

Slipdato:

Angiv slipdato som dd-mm-aa. Hentes automatisk for DdBflyvninger ud fra slipoplysninger fra DdB’s løsladere. Skal desuden
kun angives første gang for foreninger i samme sektion, der flyver

fra samme station. For sektioner der anvender DdB’s
løsladersystem hentes stationskoden automatisk
Sliptid:

Angiv sliptid som ttmm. Hentes automatisk for DdB-flyvninger
udfra slipoplysninger fra DdB’s løsladere. Skal desuden kun
angives første gang for foreninger i samme sektion, der flyver fra
samme station. For sektioner der anvender DdB’s løsladersystem
hentes stationskoden automatisk

Ringnr:

Anvendes såfremt der indtastes flere duer fra samme slag på
flyvningen, ellers kan det udelades.

Slag:

Angiv medlemmets kodenr.

Døgn:

Angiv evt. døgn.

Hjemtid:

Angiv duens stemplingstid på formen ttmmss.

Systemet beregner nu hastigheden.
Slet-knappen anvendes til at slette en evt. forkert indtastning.
Gem-ændringer-knappen gemmer oplysningerne og sorterer hastighederne i faldende
orden.
Annuler-ændringer-knappen sletter de netop indtastede ændringerne.

SMS-Indberetning via elektronisk system

SMS-indberetninger til DdB’s server indsættes automatisk på de relevante flyvninger
efterhånden som de indløber.
Der er pt. kun åbent for SMS-indberetning fra DdB’s TauRIS-system .
Der skal sendes til telefonnummeret: 1919

SMS-Indberetning via manuel SMS
Det er nu muligt at sende en manuel SMS til DdB's Indberetningssystem.
Der kan sendes én SMS pr. flyvekode pr. medlem. Sender et medlem flere SMS'er med
samme flyvekode vil det være den sidste der er gældende.

SMS'en til 1919 skal have formatet:
DUE fff sss kk tt:mm:ss
hvor
Teksten "DUE" skal skrives først - kan være med små eller store bogstaver.
fff er foreningsnr (f.eks 098)
sss er kodenr (f.eks 009)
kk er kapflyvningskode (f.eks 94=Hvid flyvning, 94=Rød flyvning, 95=Blå flyvning osv)
tt er timer for hjemkomst
mm er minutter for hjemkomst
ss er sekunder for hjemkomst
Hjemtid kan angives som ttmmss (altså uden :) eller som tt.mm.ss alternativt til det viste.
Programmet kvitterer med en svar-SMS, der viser foretagne registreringer plus hastighed
og foreløbig placering, hvis relevante informationer (station og sliptid) findes for
kapflyvningen. Ved fejl indeholder svar-SMS en fejlbesked.

Medlemsindberetning via PC

Opstart
1.
2.
3.
4.
5.

gå ind på www.brevduen.dk
vælg Kapflyvninger
vælg Resultater
vælg Indberetning
Log ind via nedenstående billede

Brugernavn:
Indtast eget foreningsnr. ogkodenr i alt med 6 cifre f.eks
002056, 140002 eller 246011.
Password:

Første gang man laver login skal man ikke udfylde password
men i Nyt password indtaste det password man ønsker at
anvende fremover. Husk at bekræfte i feltet Bekræft nyt
password.
Hvert medlem har derfor sin egen adgang til systemet.

Nyt password:

Indtast evt . nyt password, såfremt man ønsker at skifte.

Bekræft nyt password:

Bekræft det nye password.

Indtastning af egne tider.

Uge:

Indtast ønsket ugenr.

KFK:

Kapflyvningskoder:
91 = Orange (landsflyvninger)
92 = Grøn (ungeflyvninger)
93 = Hvid-flyvning
94 = Rød flyvning
80-89 Sektions- eller private flyvninger
95-98 Sektions- eller private flyvninger

Station:

Stationskoden er lukket og informationen kommer enten fra
sektionens løslader eller foreningens indberettter.

Slipdato:

Slipdato er lukket og informationen kommer enten fra sektionens
løslader eller foreningens indberettter

Sliptid:

Sliptid er lukket og informationen kommer enten fra sektionens
løslader eller foreningens indberettter

Ringnr:

Anvendes såfremt der indtastes flere duer fra samme slag på
flyvningen, ellers kan det udelades.

Slag:

Slagkodenr er lukket og hentes automatisk fra Login.

Døgn:

Angiv evt. døgn.

Hjemtid:

Angiv duens stemplingstid på formen ttmmss.

Systemet beregner nu hastigheden.
Slet-knappen anvendes til at slette en evt. forkert indtastning.
Gem-ændringer-knappen gemmer oplysningerne og sorterer hastighederne i faldende
orden.
Annuler-ændringer-knappen sletter de netop indtastede ændringerne.

