
Reg. av jaktprøver i dog123.no

Guide til Android Appen NKKJakt

Dato: 8/19/2013  |  Stephan Cassel



2/11

Enoro Consulting AS  |  PB 4461 Bedriftssenteret, 2326 Hamar  |  o: 988 087 823  |  t: 40 00 70 94  |  e: consulting@enoro.com 

Innholdsfortegnelse
Endringslogg .............................................................................................................................2
Introduksjon...............................................................................................................................3
Installation og førstegangsbruk.............................................................................................3
Henting av data..........................................................................................................................3
Send prøve .................................................................................................................................4
Registrering av data .................................................................................................................5

Prøveinfo ..................................................................................................................................6
Forhold......................................................................................................................................7
Hendelser .................................................................................................................................8
Momenter .................................................................................................................................9
Sammendrag..........................................................................................................................10
Notat .......................................................................................................................................11

Endringslogg

Versjon Dato Endring Oppdatert av
1.0 16.08.2013 Opprettet SC

1.1 19.08.2013
Oppdatert tekster med 
utfyllende informasjon

ØS



3/11

Enoro Consulting AS  |  PB 4461 Bedriftssenteret, 2326 Hamar  |  o: 988 087 823  |  t: 40 00 70 94  |  e: consulting@enoro.com 

Introduksjon

Dette dokumentet vil primært beskrive noen viktige aspekter ved bruk av NKKJakt. 

Installation og førstegangsbruk

Bruk Google Play på den aktuelle telefonen (Play Butikk) eller play.google.com

Søk etter Jaktprøve og installer appen.

Når du starter appen må du bruke en startkode. Dette gjøres bare en gang.
Koden er CDE2910 (små eller store bokstaver)

Logg på med samme brukernavn og passord som du har på dog123.no.

Det er mulig å logge på «offline» , dvs ute i felt uten WIFI og Mobildata, etter første pålogging. 

Henting av data

For å ta i bruk appen må du først hente data fra server. WIFI eller Mobildata må da være påslått.

Klikk på Hent data

Krav:

1. Koblet til WIFI eller Mobildata

2. Appen er sperret for Hent data om fullførte prøver ligger usendt i appen. 

3. Appen er sperret for Hent data om innholdet er blitt endret siden siste innsending
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Send prøve

Etter at prøven er gjennomført og all informasjon er blitt registrert, skal prøve/prøver sendes til server.

Klikk på Send prøve

Krav:

1. Koblet til WIFI eller Mobildata

2. Prøve/prøver må vare fullført før sending kan starte.
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Registrering av data

Etter velykket henting av data klikk på Arrangement

Velg arrangement i listen og deretter prøve. Nå vises hovedbildet for registrering.

De ulike registreringsbildene nåes via den øvre knapperaden.
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Prøveinfo

Prøvedato og førernavn kan endres i dette vindu.

Ellers inneholder dette vinduet informasjon som identifiserer prøven, hunden og hundens eier.
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Forhold

I dette vinduet ligger input-felter for informasjon som kan legges inn før man slipper hunden.
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Hendelser

Ved å klikke på «Ny hendelse» registrerer man nye hendelser av forskjellige forhåndsdefinerte typer. 
Det er en fordel om gjør dette fortløpende underveis i prøven. Hver type hendelse kan registreres 
flere ganger på samme prøve.

GPS sporing

Når man registerer Hendelser aktiveres også lagring av GPS posisjoner. GPS posisjonen lagres 
hvert 10. sekund. Når Hendelseknappen ikke er valgt, registreres ikke posisjoner. Dette gjør vi for å 
begrense data som senere skal overføres til server.

NB! Sjekk at GPS indikatorem er stabil, dvs at enheten mottar posisjoner for lagring, før man går ut 
med hunden. Dette kan ta en liten stund, men det er helt normalt.

Kvaliteten av lagrede posisjoner varierer med ulike typer av enhenter. Modernetelefoner og nettbrett 
er en fordel.
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Momenter

I dette vinduet angir du poeng og kan lese beskrivelse for hver momenttype.

Gi poeng for det respektive momentet gjennom å klikke på momentrubrikken. Når de aktuelle 
momentene har fått poeng, klikker du på [Fullfør] . Da kommer det opp en dialogboks som viser 
poengsum og eventuell premie. Klikk OK.

NB! Det er ikke mulig og sende inn en prøve om den ikke er «Fullført»
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Sammendrag

Sammendrag-vinduet inneholder felter for informasjon som kan gis etter at prøven er avsluttet.
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Notat

I notat-feltet kan du angi merknader dersom du føler at det er nødvendig.


