NOLs treningsløp - Livelox
Teknisk oppskrift publisering av treningsløpløyper til Livelox
Du skal ha mottatt 3 filer fra arrangør (filnavn kan variere, men filtype må være riktig):
•
•
•

blank.png
blank.pgw
løpetmitt.xml

NB: Alle treningsløpene i NOL er forhåndsopprettet som arrangementer i Livelox. Arrangørene er
registrert som administratorer av treningsløpet i Livelox. Gå derfor rett til punkt 1.
Dersom arrangementer IKKE allerede er opprettet i Livelox bør dette gjøres FRA Eventor
-

Eventor: Rediger > Livelox > Importer arrangementer > Lagre

1. Finn arrangementet i Livelox
o

Link til arrangementet i Livelox finnes i Eventor og i treningsløpslisten på nolweb

2. Opprett blankt kart (bakgrunnskart)
o

Kart > Rediger > Last opp et kart > Velg PNG-filen > svar ja på world-fil > Oppgi rett
PGW-fil > velg UTM/WGS84 Zone 32 North > OK > Skriv kartnavn > Fyll inn
målestokk > Lagre

3. Sett publiseringstidspunkt for løypene
o

Tilgangsbegrensning > Rediger > Sett publiseringsdato og klokkeslett

o

Sett publiseringen til dagen før treningsløpet kl. 16:00. Det er også mulig å sette ulik
publisering på ulike løyper. Skal løypene være hemmelige, se nederste rute.

4. Overfør løyper
o

Last inn XML løypefil. Løyper > Rediger > Velg Filer > Lagre. Generer klasser basert på
løyper (svar ja på spørsmål).

Da er løypene klare i Livelox! (oppskriften under er for avansert bruk av Livelox)
Livelox genererer selv et forenklet løypetrykk basert på postkoordinatene. Dersom du ønsker
løypetrykket fra OCAD kan dette overføres slik:
1. Opprett løypetrykk
o

OCAD 2018: Løypelegging > Eksporter > Eksporter Løypetrykk > Velg alle > OK >
Velg katalog å legge filene

o

Livelox: Last opp løypetrykk-filene; Løyper > Rediger > Løypebilder > Velg filer >
Lagre

Dersom løypene skal være helt hemmelige bør administratorrettigheter endres:

LYKKE TIL!

o

Livelox: Administratorer > Rediger > Legg til personer > Eventor Norge > Notodden
OL > søk på navn > velg navn > OK > Lagre

o

Livelox: Administratorer > Rediger > Fjern Administrator (Dersom denne ikke fjernes
vil alle administratorer i klubben kunne se løypa)

