Kaverillekin, vaikkapa nuotti tai soittolista (Service, Share)
Sinulla on nuotti, kaverisikin sen haluaa. Olet tehnyt Padiisi viikonlopun soittokeikkaa
varten hienon settilistan ja pitäisit hyvänä, että soittokaveritkin ehtivät sen mukaan
järjestellä nuottinsa. Tähän forScore tarjoaa työvälineitä.
Yksittäisen nuotin voi siirtää eri reittejä:
Service: Avaa siirrettävä nuotti ja valitse oikeasta ylänurkasta työkalupakista kohta
Services (siis sama työkalu jolla todennäköisesti olet tuonut nuotteja Padiisi). Valitse
sieltä nyt vaihteeksi kohta Upload. Saat esille listan All Scores aakkosten mukaan
lajiteltuna, mutta siinä ylimpänä on tarjolla valmiina ”Current Score”, siis viimeksi
katsomasi nuotti. Kun valitset sen, nuotin perään ilmestyy väkänen (samalla kertaa voit
toki listasta valita muitakin nuotteja). Vilkaise vielä valintalistan oikeaa alanurkkaa ja
valitse, missä muodossa nuottisi siirrät: PDF (tai Annotated PDF, jossa näkyvä myös
tekemäsi merkinnät) tai sitten 4SC, jota taitaa lukea vain forScore. Vahvista valinta
painamalla Upload, ja nyt nuottisi pitäisi olla tietokoneessasi iCloud Drivessä, josta voit
sen esim sähköpostin liitteenä lähettää kaverillesi.
Share: Avaa nuotti, valitse työkalupakista Share. Esille tulee formaatin valinta (kuten
yllä). Sen jälkeen tulee sitten jakovalikkoa: AirDrop, Messages, Mail, Drive, Dropbox
Messenger, muita... Jos olet jo käyttänyt AirDropia, tämän valikon yläpuolelle näyttävät
kertyvän niiden kohteiden nimet mihin olet airdropannut. Saat myös vaihtoehdot Copy,
Save to files MArkup ja Print (tällä voit onnistua löytämään AirDrop -tulostimesi).
Soittolistan (Setlist) siirto PDF-formaatissa: Jos käytät yllä kuvatusti työkalua
Service, tulee heti alkajaisiksi valikko, jossa voit valita siirrätkö nuotteja (Scores) vai
soittolistoja (Setlists). Kun valitset tämänä vaihtoehdon, oikeaan alanurkkaan tulee
valinta Setlist Only, Include Scores ja vielä Include Scores & Extras. Voit siis siirtää
pelkän soittolistan tai sen ohessa myös listassa olevat nuotit. Tämä taitaa kuitenkin
kasvattaa tiedoston kokoa melko nopeasti, joten isoja soittolistoja voi olla vaikea saada
mahtumaan. Lisäksi tämä tiedosto näyttää siirtyvän forScoren omassa formaatissa
(4SC), joten se aukeaa vain mikäli kaverillasi on forScore käytettävissä.
Soittolistan saa toki siirrettyä pdf-formaatissa seuraavasti:
Avaa Soittolistat painalla niitä kolmea päällekkäistä viiva yläpalkissa vasemmalla. Jatko
painamalla vasemmalla nuolta < Setlists. Valitse sieltä siirrettävä soittolista pitämällä
sormeasi hetki listan nimen päällä. Saat valikon josta voit esim editoida, kahdentaa tai
siirtää settilista. Valitse nyt kuitenkin Share. Esiin tulee samantapainen valikko kuin
yllä, mutta siinä on myös vaihtoehto ”Text List”. Paina tästä niin pääset valikoimaan,
mihin tämän tekstilistauksen lähetät. Jos valitset Mail, eteen avautuu kaunis ”Uusi
viesti”, jossa on listan nimi ja sen kappaleet numeroituina ja nimettyinä; otsake on
soittolistan nimi. Siihen sitten osoite ja eikun ilmaan ja kaverille, tai itsellesi jos haluat
siitä tulosteen. Voit tietenkin lähettää listan myös puhelinviestinä.
Vaihtoehdolla ”Text list” ohjelma lähettää vain kappaleiden nimet suoraan viestin tekstinä
ja silloin myös tiedoston koko jää pieneksi.
Vaihtoehdoilla ”Merged PDF” ja ”Annotated Merged PDF” myös soittolistan nuotit ovat
liitteenä mukana ja silloin tiedoston koko helposti paisuu.

