www.satrancturnuvam.com adresi üzerinden başvuruları excel dosyaya ve ardından Swiss Managere (Türkçe) dosyaya
veri aktarımı için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.
1. ADIM; Kullanıcı ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra oluşturduğunuz turnuvanın detaylarından Swiss için döküm al
tıklandıktan sonra açılan İnternet Explorer de TÜMÜNÜ SEÇ’ i tıkla… ve kopyala

2. ADIM; internet Explorer de tümünü seçerek kopyaladığımız sayfayı açtığımız Excel sayfasına (Ctrl V komutu veya
mouse sağ tıklayıp yapıştır-paste yaparak) yapıştırıyoruz. (ID_No kısmında TC No’ lar olduğu için karartılmıştır)
Bu Excel dosyasını bilgisayarımıza farklı kaydet seçeneği ile kaydediyoruz ve kapatıyoruz. Bu dosya Nat
formatındadır.

3. ADIM; Swiss Manager programını çalıştırıyoruz. Turnuva dosyamızı oluşturup ayarlarını yapıyoruz (SPORCU GİRİŞ
AYARLARI AD-SOYAD BÜYÜK HARF YAPILMALIDIR) ve Rating list bölümünü tıklıyoruz.

4. ADIM; Rating list bölümünden Import Rating listi seçiyoruz. Bu bölümde sadece TUR (ADD1) kutucuğunu
seçiyoruz. Diğer kutucukların seçeneklerini kaldırıyoruz. (Bknz aşağıdaki foto)

5. ADIM; Aşağıdaki fotoda göründüğü gibi, Unicode Versiyon kutucuğu işaretlenecektir. 1) Kuvvet derecesi Listesi
seç bölümünden ADD1 seçilecek. 2) bölümünden daha önce excele aktardığımız dosyayı seçeceğiz. 3) kısmına
mutlaka büyük harfle TUR yazılacaktır. Bunlar tamamlandıktan sonra aşağıdaki 6) Almaya Başla kutusunu
tıklayacağız.

6. ADIM; Almaya başla tıklanınca aşağıdaki fotodaki uyarı gelecektir. Evet i tıklayın.

7. ADIM; Şimdi tüm listeyi programa aktarmaya geliyoruz. Swiss deki Giriş bölümünden Sporcuları gir i tıklayın.

8. ADIM; Özel Seçimi tıklayın. Aşağıdaki fotoda göründüğü gibi (Kuvvet Derecesi Listesi seçeneği TUR ADD1
seçilecek, Cinsiyet, aktif sporcu vs kutucuklarındaki işaretler kaldırılacak. Ve en son Arama başlat kutucuğunu
tıklayın.

9. ADIM; Arama Başlat tıklanınca aşağıdaki görüntü oluşacaktır. Yani exceldeki listemiz iki parçalı ekranda üstte
görünecektir.

10. ADIM; Kabul et kutucuğu tıklanınca aşağıdaki görüntü oluşacaktır. Yani tüm liste turnuva dosyamıza aktırılmış
(aşağıdaki ekranda göreceğiz)olacaktır.

11. ADIM; Swiss de ELO – UKD ve diğer kontroller yapıldıktan sonra Giriş kısmından Sırala Starting rank list i tıklayıp
sporcuların başlangıç sıralamasını yeniden yapıyoruz.

12. ADIM; Listeler kısmından başlangıç sıralamasını inceleyebiliriz. Dosyamız turnuvaya hazır hale gelmiştir.

Hazırlayan: Abidin Ünal
e-posta: abidinunal@hotmail.com

