Kattförbundet SVERAKs utställningsprogram Aladdin

Aladdin - FAQ och tips

REGISTRERING
Om en katt har bytt dag så går det EJ att få bort katten från den ursprungliga dagen.
Svar: För att komma runt detta – plocka bort katten helt ur Aladdin och lägg sedan in den på nytt på
korrekt dag.
Hur ska jag göra med katter som är under registrering?
Svar: Vänta med att registrera in katterna så länge du kan, med hänsyn tagen till utskick av bekräftelse och
domarfördelning. Om inte ägaren hör av sig med registreringsnummer kan du söka på namnet. Ange
kattens namn i fältet och tryck på F3.
När du registrerar in katter som inte har registreringsnummer – tänk på att använda sökfunktionen med
hjälp av F3 i så många fält som möjligt. Du kan söka rätt på uppfödare, ägare och föräldrar. Genom att
göra så får du korrekta uppgifter överallt.
Om en katt som är under registrering senare har fått registreringsnummer är det svårt att hitta och uppdatera
katten i Aladdin.
Svar: Katt ska inte sökas två gånger. Sök upp katten med hjälp av namnet bland de inlagda katterna. Ändra
från ”under reg” till reg.nummer manuellt. Aladdin "vet inte" att det är samma katt eftersom ingen
sökning på reg.nummer gjorts innan. Det bästa är att vänta så länge som möjligt med att lägga in katter
som är under registrering – precis innan domarfördelning, numrering och katalog ska göras.
Problem med två eller flera ägare på katten som är inskrivna i olika ordning. Detta skapar problem med
bekräftelse, katalog och burplacering. Katten ser ut att ha 2 olika ägare på bekräftelse, incheckning och i
katalog. Fel på uppfödning också, av troligen samma orsak, man får dubbla Uppfödar nr.
Svar: Huvudägaren till katten står alltid först. Man får hålla koll manuellt och sortera ut/ändra på
dokumenten. Uppfödarklassen söker på stamnamnsinnehavare. I klass 17 är huvudinnehavaren angiven i
katalogen, men alla innehavare är sökbara.
SOK finns inte med att domarfördela. Endast de med icke godkända färger.
Svar: Detta är ett fel som ska åtgärdas. SOK har inte någon färg (jmf RUS, KOR, CHA). Lägg tills vidare in
alla korrekta SOK med ”x” så kommer de med i listor och kan fördelas. Placera alla SOK på samma domare
– dra hela ras-koden. Ändra manuellt genom att ta bort ”x” på domarlistor, bedömningssedlar och i
katalog.
AVEL-OCH UPPFÖDARKLASS
Hur ska jag registrera in när en katt ska tävla i avelsklass (klass 16)?
Svar: Ange klass 16 på katten som ska tävla, d.v.s. den vuxna han- resp. honkatten. Det ska INTE anges
klass 16 på någon av avkommorna. Tänk på att klass 16 endast är öppen för fertila katter.
Hur ska jag registrera in när en uppfödare ska tävla i uppfödarklass (klass 17)?
Svar: Ange klass 17 på EN av de katter som uppfödaren ställer ut själv. Det behöver inte nödvändigtvis vara en
katt från egen uppfödning. Det ska INTE anges klass 17 på övriga katter från aktuell uppfödning.
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DOMARFÖRDELNING
Aladdin varnar inte när en katt /grupp hamnar hos samma domare, Aladdin varnar inte när en katt/grupp
hamnar hos två olika domare samma dag.
Svar: Detta är ett allvarligt fel som inte funnits tidigare. Det uppstår genom att ”den tidigare markerade”
EMS-koden inte ”släpper” när man går ner till de nationella klasserna. När den nationella klassen dras till
en domare hänger även den gamla med till samma domare, trots att den redan är fördelad till annan
domare.
För att komma undan risk för att detta sker: Fördela de vanliga klasserna först. Byt sedan sida/flik och gå
sen tillbaka. Titta noga så att det inte finns någon markering kvar på den övre halvan bland de ordinarie
klasserna. Fördela sedan de nationella klasserna.
Det går ej att tilldela resultat till en katt som saknar domare men Aladdin ger ingen information om att detta är
felet.
Kommentar: Sker om katt har gjort färgändring under dagen och det inte finns anmäld katt i den färg eller
grupp innan. När katten inte kan få något resultat – välj korrekt domare för att sedan lägga in resultatet.
Detta kan göras direkt i resultatlistan, längst åt höger.
NUMRERING
Dragna katter ska ej numreras
Svar: Dragna katter ska ha nummer. De är närvarande på utställningen och incheckade. De dras under
dagen av sin ägare. Om en katt inte ska vara med i katalogen – plocka bort den ur Aladdin.
Det går ej att efternumrera.
Svar: För att kunna numrera efteranmälda katter, uppfödarklass etc måste numreringen låsas först. Sedan
kan man lägga in och efternumrera det man önskar. De får då 1000-nummer.
Katt som inte ska ställa på lördagen har fått nr i alla fall. Finns inte med i katalogen men numret syns och är
medräknat i kattlistan. Ex CK uts 2012 lörd nr 51 och nr 150, på den ena syns utst klass 9 på den andra helt tom
i klass. Deltar bara söndag.
Svar: För att komma runt detta – plocka bort katten helt ur Aladdin och lägg sedan in den på nytt på
korrekt dag.
BEKRÄFTELSER
Spara Bekräftelse/Incheckningsmall. Det hängde sig mot databasen varje gång jag skulle spara om egen mall.
Svar: Detta verkar bero på antalet katter i utställningen och vilken typ av uppkoppling man har. Prova att
gå off-line.
BURPLACERING
På alla katter som ingår i Uppfödningen räcker det att det står U1 osv 1 gång vi hade U1 osv 8-10 ggr på en
uppfödare i burplanen.
Svar: Uppfödarklassen, 17, ska bara läggas in på EN katt som uppfödaren äger.

Version: 2013-04-18

Sidan: 2

Kattförbundet SVERAKs utställningsprogram Aladdin

Aladdin - FAQ och tips

INCHECKNINGSLISTOR
På incheckningsmallen blir det fel datum på söndagens incheckningsdatum. Det blir lördagens datum.
Svar: Använd ”stardatum” för lördagen respektive ”slutdatum” för söndagen.
BEDÖMNINGSSEDLAR
Fick fel datum vid utskrift på bed.sedlar då vi hade kategori utställning. Lördagens datum även på söndagens.
Svar: Detta sker enbart vid kategoriutställning och är ett fel. Lägg alltid in utställningen som en 2-certare
så kommer man runt problemet.
RESULTAT
En katt som tävlar i flera klasser, exempelvis i vanlig klass och klass 15 eller 17 kan inte abs:as i vanliga klassen
utan att även dras i klass 15/17. Detta är EJ enligt Sveraks regler.
Svar: Katt som är ABS är inte närvarande på utställningen och kan inte tävla i någon klass. Om katten
endast ska tävla i någon av de klasserna den är anmäld till ska den anges som ”dragen” i de övriga.
RESULTATLISTA
I resultatlistan kommer söndagens första katter allra sist innan de nationella klasserna.
Svar: Detta har fungerat tidigare. Alla resultat kommer med så tills rättning görs – spar listan i RTF-format
och ”klipp och klistra” manuellt.
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