Kojelauta ja juorukello (Dashboard)
"Soittamiseen ei koskaan ole tarpeeksi aikaa", väittää yksi soittokavereistani. Mihin se
aika hukkuu? Tätä voit seurata forScoren kojelaudalta.
Analytics: Näppää oikean yläkulman työkalupakista auki kohta Dashboard. Tulet tämän
näppäimen pääsivulle. Valitse alariviltä kohta Analytics.
Saat esille rivin aikajärjestyksessä olevia pylväitä, kuluva päivä oikeassa reunassa. Kun
sormella selaat vasemmalle, pääset ajassa 90 päivän, siis kolmen kuukauden matkalle
forScoresi historiaan. Pylvään korkeus kertoo forScoren käyttöajan; se näkyy myös
numeroina pylvään päällä.
Kun näppäät tietyn päivän pylvästä, alle tulee analyysi sen päivän soitoista, ylimpänä
päivän kokonaisaika, sitten eri kappaleisiin (Item) tai soittolistoihin (Setlists)
käyttämäsi aika. Pylväikön alareunasta voit valita katsotko kappaletta (item) vai
soittolistaa (Setlists).
Kun näppäät jonkun päivän pylvästä, aukeaa sen päivän soittohistoria käyttömäärän
järjestyksessä. Kun nyt olet kiinnostunut juuri yhdestä kappaleesta, kosketa sen
vaakapylvästä. Esiin tulee tätä nuottia koskeva 90 päivän aikajana. Sitä selaamalla näet,
minä päivinä viimeisen kolmen kuukauden aikana olet tätä nuottia katsellut.
Näyttövaihtoehtoina ovat aukioloaika ja katselukerrat.
Ja vielä varmuuden vuoksi: Analytics kertoo vain nuotin aukioloajan, ei sitä mitä nuotin
auki ollessa olet tehnyt.
Reports: Kuinkahan paljon tuon kesäohjelman harjoitteluun on mennyt aikaa? Ainakin
jonkinmoisen näppäintuntuman saat Dashboardin työkalulla Reports.
Ja näin se käy:
Avaa työkalupakista Dashboard ja sieltä oikeasta alalaidasta Reports. Vasemmalla
yläkulmassa on +, paina sitä niin pääset rakentamaan itsellesi raporttia. Kone tarjoaa
aluksi nimeä My Raport, mutta ei se mitään: paina nimen perässä olevaa väkästä niin
tulet sivulle, jossa raportin voi määritellä:
Paina kohtaa Name ja korvaa My Raport esim nimellä Kesälista. (kuittaa Remane)
Paina kohtaa Item ja pääset valitsemaan minkä nuotin tai soittolistan haluat itsellesi
näkyviin: alarivillä vasemmalla Item, eli nuotti, oikealla Setlist eli soittolista.
Saat valintasi mukaan näkyville joko soittolistat tai nuottinimet. Kone tarjoaa viimeksi
auki ollutta, mutta soittolistoja voit selata ja nuotteja järjestellä joko aakkosiin tai
tuoreusjärjestykseen.
Näppää soittolistoista se Kesälista ja nimi ilmestyy valintasivulle.
Valitse sitten raportointiaika: Päivä, viikko tai kuukausi ja sen jälkeen kohdasta Lenght
jakson pituus. Vielä voit ottaa kuluvan viikon/kuukauden mukaan (Including this
Month/Week).
Ohjelma tallentaa soittoja kolmen kuukauden ajalta, joten valinta Kuukausi, pituus 12 tuo
sekin vain kolmen kuukauden saaliin. Ja jos soittolista on tehty viime kuussa, saat tietysti
vain kahden kuukauden tiedot.

Ja nyt palaa vasemman yläkulman nuolella sivulle Reports.
Siellä pääset väkäsnuolella säätelemään noita raportin määrittelyjä (ja Editillä
poistamaan tämän raportin pohjan).
Mutta painapas raportin nimeä niin saat kauniin listan soittamisistasi. Oikean yläkulman
nuolella voit sitten tallentaa listan tai lähettää sen sähköpostilla itsellesi tai kaverillesi

