
De meeste hieronder vermelde items kwamen aan bod in de webinar. Wil je er nog meer van weten 
herbekijk dan de webinar.  
 
 
Webinar algemeen 
 
Q: 1 Wifi verbinding in de indoorhal is voldoende om de koppelingen uit te voeren? 
A: Er is heel weinig dataverkeer nodig voor gebruik van Atletiek.nu. Het downloaden van de Desktop 
App neemt wel 80-100MB (eenmalig) in beslag, maar eens deze geïnstalleerd zijn er weinig Kb’s nodig 
voor de werking. Bij een slechte werking van de internetverbinding kan er wel wat vertraging zijn.  
 
Q: Internet valt weg, einde wedstrijd. Kan er eenmaal thuis alles terug opgestart worden en toch nog 
alles doorgestuurd worden?  
A: Dat kan. Desktop App thuis installeren en zorgen dat de .lif bestanden goed bewaard zijn (of 
dezelfde computer thuis gebruiken). Eenmaal opnieuw gekoppeld zal de upload automatisch gebeuren. 
Opmerking: synchronisatiecode goed bijhouden en niet doorgeven want deze is bepalend om resultaten 
aan te passen van die wedstrijd  
 
Q: Hoe verschijnt de windmeeting bij de uitslagen? 
A: Wind verschijnt automatisch bij de uitslagen, gaat mee met de export 
 
Q: Hoe laat ik de tijd live meelopen? 
A: ‘Broadcast data’ aanvinken bij de Mac Finish instellingen (ontbreekt in MF6) 
  
Q: Is er een reden waarom het startlijstnummer zo lang is (bv hier 78050598) ? Kan dat korter ?  
A: Dit nummer is een uniek nummer doorheen alle wedstrijden van Atletiek.nu. Zo kan je nooit per 
ongeluk een resultaat van een vorige wedstrijd overschrijven (door de combinatie van de 
synchronisatiecode en het startlijstnummer)  
 
Algemene werking ET 
Q: Hoe verloopt de verbinding tussen het startpistool en MacFinish? Heb je nog een datakabel nodig?  
Q: Koppel je het scorebord voor de tijdweergave via de Desktop App of nog steeds via Macfinish 
A: Hier gaat het uitsluitend om de verbinding ET – wedstrijdadministratie. Alle andere handelingen op 
een wedstrijd ivm de FF-apparatuur blijven dezelfde als vroeger. 
 
Algemene vraag 
Q: Waar kunnen we deze webinar (en de vorige) opnieuw bekijken? 
A: http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning/atletiek-nu 
 
Aanvullende vragen 29.03.2021 
 
Q: Gebruik dubbele fotofinish: kan BU tijd geëxporteerd worden naar het wedstrijdsecretariaat? 

A: https://www.atletiek.nu/help/?qa=1432/meerdere-et-systemen-verbinden-met-atletiek-nu-app 

Q: Kan een fotofinish foto gepubliceerd worden in Atletiek.nu? 

A: Nee, (nog) niet. Dat gaat wel komen, maar nog geen datum 

Q: Kan de startlijst/resultaat op een extern scorebord getoond worden?  
A: Dat kan via Atletiek.nu. Op dit moment is voor de loop onderdelen die direct uit MacFinish komen 
geen aanvullende licentie voor nodig. Als men nu al scoreborden zelf aanstuurt en die data direct uit 
MacFinish haalt, dan veranderd daar niks aan en kan dat verder gebruikt worden. 
Lees ook dit eens na: 
https://www.atletiek.nu/help/?qa=787/hoe-geef-startlijsten-uitslagen-weer-een-scherm-scorebord&sh
ow=787#q787 
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