Kattförbundet SVERAKs utställningsprogram Aladdin

Aladdin - Rapporterade fel och utvecklingsönskemål – för åtgärd
HASTIGHETEN
All kontakt med databasen, vare sig det är mot den centrala eller en lokal i off-lineläge är långsamt och
försvårar arbete i systemet.
Svar: Vi är medvetna om problemet och arbetar ständigt med att förbättra. Idag ligger Aladdin och Findus
mot samma server vilket gör att det kan ”krocka” om många är inne och jobbar/söker samtidigt. Dessutom
är det många katter som söks igenom.
REGISTRERING / DOMARFÖRDELNING
SOK finns inte med att domarfördela. Endast de med icke godkända färger.
Svar: Detta är ett fel som ska åtgärdas.
Huskatter är fördelningsbara per EMS-kod – inte per hårlag (HCS resp. HCL) och kön. Detta ger problem vid
fördelning om en hane och en hona har samma EMS-kod och man önskar fördela dem på olika domare.
Svar: Detta är ett fel som ska åtgärdas
Det går inte att splitta en stor grupp om man vill att två domare ska döma. T.ex NFO grupp 4 som ofta är
många. Skulle vara bra om de kan delas så ex. kastrater kan läggas på en egen domare då de tävlar i egen BIV.
Svar: Detta ligger på åtgärdslistan med hög prio.
DOMARLISTOR
Domarlistor går inte att spara i RTF. De blir för stora och liggande. Om man väljer att skriva ut direkt från
Aladdin händer ofta att texten blir ihoptryckt i ena hörnet.
Svar: Detta är ett fel. Prova att gå ifrån den aktuella listbilden till en annan lista. Då fungerar
direktutskriften. Det kan behövas flera försök.
ÄNDRINGAR
Tomt i ändringslistan - vad har ändrats? Det är svårt att se vad som gäller för varje katt (ABS, Kan ta titel,
Kontrasignering). Måste klicka upp dem. ”Kan ta titel” försvinner efter att resultat har registrerats.
Svar: Önskvärt om man ser vad som ändrats. Markeringen för ”Kan ta titel” försvinner på katter som har
fått sin titel. På övriga finns markeringen kvar.
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