
BAMS

- Vad som ska göras på datorn



Ja, det är en sak som är 
fel på alla bilderna

Man ska naturligtvis klicka i ”Spara automatiskt”



Stäng av brandvägg!

Datorns brandvägg måste 
oftast stängas av. 



Vad gör du på datorn?

1

Du startar BangolfArena (starta alltid 
BangolfArena som administratör)

2

Du importerar en tävling från HCP-
Online eller skapar först manuellt en 
tävling i BangolfArena. 



Klicka på BAMS-fliken i BangolfArena
BAMS



I grundläget är statusen satt till röd



Klubbkod



Klubbkod
Fyll i rutorna och 
klicka på ”Send”



Fyll i klubbkoden i fältet. Den är 
vanligtvis betydligt kortare än i 

exemplet!

Club code



Klicka i rutan ”Activate BAMS”

Activate BAMS



Nu ska statusen ändras till grön lampa



BangolfArena skapar efter aktiveringen en tournament
code. Den är unik för varje tävling. Tournament code

används för att logga in på telefonerna. 



För muspekaren över rutan ”Admin 
code” för att se vilken admin code som 

tävlingen har



1. Här kan du välja en ny admin-code.     
2. Klicka på knappen för att bekräfta.



Om du byter adminkod under 
pågående tävling så kom ihåg att 

informera domaren!



När tävlingen är igång så får varje 
mobil en egen rad på BAMS-fliken. Där 
kan du följa hur resultaten kommer in.



Så här ser det ut när flera telefoner är 
igång. Senaste resultat markeras grönt.



Om den gröna rutan slutar att hoppa runt: 
1) spelet på anläggningen står stilla

2) Något är fel – inga resultat förs över från telefonerna till dator



Nu ska vi ställa in rätt 
internetalternativ

Det görs helst före tävlingens start



Gå till Internetfliken

Internet 



Klicka i denna ruta så publiceras 
resultaten i rask takt på internet

Automatisk uppdatering



I vissa lägen kan internetuppdatering fungera 
bättre om ”Passive mode” klickas i. 

FTP 

FCE

Passive mode



Innan några telefoner kan anslutas, 
så måste tävlingen startas i 

BangolfArena. 



Fliken Round Review



Fliken round review används när 
spelarna kommer i mål. 

Round review



Kontrollera att samma resultat finns på 
telefonen. Klicka sedan på Reviewed så 

försvinner resultatraden



Om spelarens resultat inte kommer 
upp, så beror det sannolikt på att 

telefonen buffrar.


