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WEDSTRIJDADMINISTRATIE 

SOFTWARE
Atletiekwedstrijden aanmaken, voorbereiden en uitvoeren

Contact training: wedstrijdsport@atletiekunie.nl

Contact TAF support: support@taf.atletiekunie.nl



Deel 3: Wedstrijd uitvoer technische middelen

 Korte terugblik
• - Netwerk omgeving

 TAF3
 - ET/EDM systemen
 - Web.TEC2

 Veelgestelde vragen



Visuele weergave deel 1

Voettekst
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- Wedstrijd aanmaken
- Selectie van vervolg software

LA.net3

Online

Offline

- Inschrijfgelden
- Tijdschema
- Inschrijven voor atleten

of

Online uitslagen
- Wedstrijd voorbereiding
- Wedstrijd uitvoer



Wedstrijd secretariaat

Wedstrijdsecretariaat netwerk opties

 Server en Client
 Server verbonden met het 

internet voor jury applicatie en 
live uitslagen

 1. Verbinding via internet
 Blauw – password beschermd

 2. Verbinding via LAN
 Zwart – netwerk beschermd

 3. Mix van internet en LAN
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Server

Client

Netwerk switch

Client

Internet

Locatie op de baan

Client

ET



Koppeling van software met ET/EDM 
systemen
 Connectie TAF en ET / EDM

 Technical Client (EDM / Wind)
- EDM

- Alge, Leica EDM
- In ontwikkeling: Topcon, Gowin

- Wind gauge
- ALGE, Omega, TimeTronics
- In ontwikkeling: FinishLynx, Gill

 Timing Client (ET)
- Alge, Omega, Sportronic, FinishLynx, TimeTronics (in test fase)

 Kalibratie ET / EDM systeem in aparte seminar
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Juryapplicatie - Web.TEC2

 Direct invoeren van resultaten bij technische onderdelen

 Browser omgeving – internet nodig
 Te gebruiken op laptop, tablet en smartphone

 Nederlandse wedstrijden: https://tecau.laportal.net/
 Wedstrijden zijn wachtwoord beveiligd
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Web.TEC2 instellen in TAF3

 Web.TEC2 url: tecau.laportal.net
 Voor wedstrijden in Nederland

 Wachtwoord instellen en activeren
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Web.TEC2 online Dashboard

 Alle wedstrijden zijn hier zichtbaar

 Online omgeving te bereiken via browser op alle apparaten

 Wachtwoord bescherming per wedstrijd
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Toegang tot Web.TEC
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 Invoeren van wachtwoord geeft 
toegang tot de volledige 
wedstrijd.

 Gebruik een sterk wachtwoord

 Verstrek wachtwoord alleen aan 
juryleden die verantwoordelijk 
zijn voor de gegevensinvoer



Menu opties

 Oproep voor hulp - een bericht 
naar wedstrijdsecretariaat te 
sturen

 Instellingen – taal selectie

 Uitloggen – terug naar 
overzicht van wedstrijden
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Starten wedstrijd
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Smartphone weergave

 De 3 streepjes linksboven
geven de menu opties weer

 Bij mobiele weergave is er 
keuze voor Resultaat invoer
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Gegevensinvoer en wedstrijd beëindigen
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Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een netwerk? En is het altijd 
nodig om een netwerk te bouwen?
 Zorg ervoor dat het netwerk van TAF3 altijd apart verbonden is of password 

beveiligd is
 Maken van netwerk is noodzakelijk wanneer meer dan 2 computers voor TAF worden 

gebruikt
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Veelgestelde vragen
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Moet je een netwerk maken om je ET op 
aan te sluiten?
 Als je de ET direct wilt verbinden met TAF3, dan zul je netwerk verbinding moeten 

opzetten. Hier zijn meerdere mogelijkheden voor.
- Netwerk vanuit ET naar het wedstrijdsecretariaat aanleggen. Informatie ophalen in het 

wedstrijdsecretariaat
- Laptop met TAF3 bij ET plaatsen en vervolgens TAF3 met het wedstrijdsecretariaat verbinden

 Handmatige invoer van ET data is ook mogelijk.



Veelgestelde vragen
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 Is er SELTEC support op wedstrijddagen?

 Nee, op lange termijn is dit niet het plan
- De eerste wedstrijden zullen extra gemonitord worden
- WIKI moet alle informatie bevatten en zal constant aangevuld worden

 Het eerste jaar zullen wij veelvuldig de inzet van SELTEC evalueren



TAF.atletiekunie.nl - WIKI

 Website toegewijd aan alles rondom SELTEC 
software voor gebruik in Nederland

 Veelgestelde vragen, Workshop opname en 
workshop presentatie toegevoegd

 Continu in ontwikkeling

 In de toekomst mogelijkheid tot aanleveren van 
eigen handleidingen
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Vragen

 Vragen of opmerkingen over SELTEC 
software: support@taf.atletiekunie.nl

 Vragen over Volta of een andere wedstrijd specifieke 
vraag: Wedstrijdsport@atletiekunie.nl

Voettekst

18



AFSLUITING

Deel 3: Wedstrijd uitvoer technische middelen

Voettekst

Contact training: wedstrijdsport@atletiekunie.nl

Contact TAF support: support@taf.atletiekunie.nl


