Hebt u een…

Printprobleem in Brigitte ???

Brigitte drukt niet meer af op moderne printers die met een kleine USB aansluiting verbonden
worden met de computer. Printers aangesloten met die grote stekkers aan de beide uiteinden van
de printkabel doen het nog wel.
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Dit probleem kan opgelost worden voor de twee
documenten die men gewoonlijk afdrukt na een
clubtornooi, namelijk de totaliseertabel en de
totaalstand.
Die beide documenten worden aangemaakt in de opties
Optellen en Totaalstand onder de optie “Uitslag” van
het hoofdmenu.
Na het activeren van die beide opties vraagt Brigitte
telkens Printen (Y/N) . Als u daar met Y positief op
antwoordt, dan wordt het betrokken document meteen
afgedrukt, tenminste… als u nog een printer gebruikt
met het oude type aansluiting.

Let dus op!!!
Wat hierna volgt is enkel bestemd voor nieuwe printers met een USB aansluiting!

1. Totaliseertabel

Uitslag -> Optellen

Om die file te kunnen afdrukken moet u een EENMALIGE ingreep doen in de (clubnaam).brg-file.
Die file bevindt zich in de map B26 en heeft de naam van uw club. De file van BC Squeeze heeft
bijvoorbeeld de naam : squeeze.brg.
Dit is een tekstfile die u kunt openen en bewerken met bijvoorbeeld Kladblok.
Helemaal onderaan de tekst voegt u volgende lijn toe:
PORT = C:\OPTELLEN.TXT
En u bewaart achteraf de gewijzigde (clubnaam).brg – file
Nadien, en telkens u na een nieuw tornooi de vraag Printen (Y/N) met Y positief hebt
beantwoord, wordt de totaliseertabel gestuurd naar de tekstfile C:\OPTELLEN.TXT
Die file kunt in dan inlezen in Kladblok of in Word om van daaruit af te drukken of op te nemen
in uw clubblad of gelijkaardige publicaties.

NOTA 1
De tekstfile OPTELLEN.TXT vindt u dus gewoon op de C-schijf.
U kunt de totaliseertabel uiteraard ook sturen naar een tekstfile die een andere naam heeft en/of
die op een andere plaats staat. U moet in de (clubnaam).brg de instructie anders maken,
bijvoorbeeld:
PORT = G:\CLUBBLAD\TOTAAL.TXT
Of:
PORT = A:\TABEL.TXT
In het eerste geval zult u de tekstfile dus telkens vinden op de G-schijf in de map Clubblad (in de
veronderstelling uiteraard dat uw computer een G-schijf met die map heeft), met de naam
TOTAAL.TXT
In het tweede geval wordt de totaliseertabel weggeschreven naar een diskette met de naam
TABEL.TXT
Als u de file dan wilt afdrukken, dan moet u die file dus telkens daar gaan zoeken.

NOTA 2
Als u later een volgend tornooi uitrekent, dan moet u uiteraard de operatie in uw (clubnaam).brgfile niet meer uitvoeren: de instructie om de totaliseertabel door te sturen naar de door ugekozen
tekstfile blijft bestaan.
Echter: de vorige totaliseertabel wordt dan overschreven met de nieuwe. Als u de vorige
totaliseertabel wilt behouden, dan moet u die eerst een andere naam geven.

NOTA 3
Het kan gebeuren dat bij deze operatie de laatste lijn of lijnen wegvallen in de aldus gemaakte
tekstfile. U kunt dit opvangen de tweede vraag Opnieuw Printen (Y/N) met weer te beantwoorden
met Y. Het gevolg hiervan is dat, als u achteraf de tekstfile opent om af te drukken, die tabel
tweemaal (geheel of gedeeltelijk) in de tekstfile staat. U kunt dan gemakkelijk in Kladblok één van
beiden (de onvolledige…) wegvagen.

NOTA 4

LET OP!!!

In de (clubnaam).brg staan verschillende instructies die uw versie van Brigitte sturen. Die
instructies kunt u naar believe wijzigen of aanvullen (zie tekst onderaan huidig document: Lijst
van Mogelijke Commandos in .BRG-files
Wijzig echter nooit de opties
Controle =
Club =
Als u dat toch doet, dan zal uw Brigitte gegarandeerd haar laatste adem uitblazen…
Dat zal trouwens ook gebeuren als u de naam van de .brg-file zou wijzigen…

NOTA 5
Met dezelfde ingrepen kunt u ook andere documenten afdrukken, zoals de bordbriefjes en de
frequentiestaten.

NOTA 6
Als de hele operatie van het aanpassen van uw (clubnaam).brg een beetje te ingewikkeld lijkt,
neem dan contact op met het VBL-secretariaat:

Tel: 03.286.07.58 of e-mail: eric@vbl.be

2. Uitslag

Uitslag -> Totaalstand

Ook voor het afdrukken van de uitslag bestaat de oplossing er in om een tekstfile in te laden in
Kladblok (of Word enz…) en van daaruit af te drukken. Voor de uitslag moet u echter geen
voorafgaande operatie uitvoeren zoals voor de totaliseertabel. Brigitte maakt namelijk
automatisch en voor elk uitgerekend tornooi een tekstfile met de uitslag aan. Die bevindt zich na
het afsluiten van Brigitte op de volgende plaats:
B26\Deel\(naam).std
Tussen de haakjes staat niet het woord “naam”, maar wel de naam die u bij het opstarten aan het
nieuwe tornooi gegeven had.
In de map B26\Deel zult u een hele reeks files vinden met de extensie .std maar elk met hun
eigen naam. Dat zijn namelijk de uitslagen van alle tornooien die vroeger uitgerekend werden.
Ook die kunt u uiteraard opnieuw afdrukken met Kladblok e.d.

Lijst van Mogelijke Commandos in .BRG-files
De gegevens in de (clubnaam).brg file kunt u dus wijzigen en/of aanvullen met bijvoorbeeld het
programma Kladblok. Wijzig nooit de twee rode lijnen hieronder !!!
Dit zijn de mogelijke commando’s:
Afkorting = ON/OFF
standaardmanier voor Deelnemers - Invoeren
BackUp = A:\
plaats waar de Back-Up files heengestuurd worden
BladLengte = 72/enig ander getal
Lengte in lijnen van het papier in de printer
BrHoogte = 16/enig ander getal
standaard aantal lijnen per kolom in Briefjes (normaal 16)
Carres = IMP/PATTON
Viertallenuitrekening in IMP's of Patton
Club = NAAM VAN DE CLUB
Naam van de Club
Controle = 9999
Uw controlegetal
DBDFile = ON/OFF/SIN
Er wordt een .DBD-file gemaakt (indien SIN : een DBS-file)
DBRFile = ON/OFF
Er wordt een .DBR-file gemaakt
DBSFile = ON/OFF
Er wordt een .DBS-file gemaakt
DefButler = BUTLER/BASTILLE
Default-waarde voor Butleruitrekening
DefParen = KLASSIEK/MITCHELL/MIT2/ASCHERMAN
Default-waarde voor Parenuitrekening
DirDeel = C:DEEL\ of andere pathnaam
Directory voor Deelnemers
DirMPS = C:MPS\ of andere pathnaam

Directory voor .MPS-files
DirRoul = C:SCHEMA\ of andere pathnaam
Directory voor Schemafiles
DirStand = C:DEEL\ of andere pathnaam
Directory voor .STD-files
DirTransf = C:\TRANSF\ of andere pathnaam
Directory voor transfer van en naar Brigitte
DirWerk = C:WERK\ of andere pathnaam
Directory voor .B26, .D26 en .T26-files
EenReeks = ON/OFF
Stand in Een Reeks of Meerdere
Frequenties = ON/OFF
Automatisch afprinten van Frequenties
GiftFile = ON/OFF
Er worden .G00-files gemaakt
Karakters = ON/OFF
Ingeven van Karakters voor Deelnemers
Liga = VBL/BBF/LBF
Welke File gebruikt hij voor opzoeken lidnummers
Monitor = LAPTOP/MONO/COLOR
Soorten Monitor
MPFile = ON/OFF
Er worden .MPS-files gemaakt
MPNummer = 0000
Uw Master-Points nummer
Naam = Naam van de verantwoordelijke
Naam van de verantwoordelijke gebruiker
OWPrinten = ON/OFF
Resultaten van OW altijd afprinten
Paswoord = XXXXX
Er is een paswoord ingebouwd
Port = LPT2
Printen naar printerpoort
Printer = ON/OFF
Het automatisch afprinten van Briefjes na Ingave
Taal = NED/FRA/ENG
Zowel Scherm- als Printtaal
Tientallen = ON/OFF
niet-ingeven van de laatste nul van alle resultaten
VBLFile = ON/OFF
De File VBLLEDEN.LYS wordt gebruikt of niet
VBLNummers = ON/OFF
Standaardmanier voor Deelnemers - invoeren
VierNaastElkaar = ON/OFF
Resultaten van vier giften naast elkaar
Wachttijd = 10/enig ander getal
Standaard wachttijd voor de diverse schermen
Zitting = DEZE/ALLE
Stand van deze Zitting of Alle

