Kaverillekin, vaikkapa nuotti tai soittolista
Sinulla on nuotti, kaverisikin sen haluaa. Tai 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 näkyvät 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, vaihtoehdot siis PDF, Merkitty PDF sekä4SC).
Esille tulee siirtoreitit ja näistä nopein taitaa olla AirDrop (muita vaihtoehtoja pitkä rivi:
Messages, Mail, Outlook, Skype, Dropbox.....) Valitse se ja iPad alkaa etsiä ympäristön
muita Padejä.
Ylärivillä näkyvät suoraan jo käytössä olleet AirDrop -kohteet. Valitse kohde, ja jos
kaverisi hyväksyy yhteyden, nuotti on saman tien hänen Padillään, kohdassa All Scores
uusimpana. Saat myös vaihtoehdot Copy, Save to files, Markup ja Print (tällä voit
onnistua löytämään AirDrop -tulostimesi).
Nuottien vaihtoa Bluetooth -yhteydellä
Kahden forScorella varustetun iPadin välillä nuotteja voi vaihtaa langattomasti myös
Bluetooth -yhteydellä.
Varmista, että molemmissa padeissä Bluetooth- yhteys on kytkettynä (Asetukset Bluetooth - päällä). Avaa molemmissa forScore, samoin avaa molemmissa työkalu
Bluetooth.
HUOM: Työkalun nimeltä Bluetooth pitäisi näkyä työkalupakin osiossa Add Scores. Jollei
se näy, mene työkalupakin alareunassa (osastossa More) olevaan Settings-valikkoon,
selaa siellä alaspäin kohtaan Advanced options ja (pysytkö perässä?) laita siellä
(osastossa Legacy Features) Bluetooth päälle. Nyt pitäisi Bluetoothin ilmestyä
työkalupakkiin.
Paina sitten jommassakummassa (ei molemmissa) nappia Connect. Ohjelma alkaa hakea
viereistä konetta. Tämä haku näyttää vievän kyllä jokusen tovin, joten älä hermostu.
Kun kone löytää toisen, se kysyy siltä, sallitaanko yhteys. Vastaa myöntävästi ja odottele,
kunnes yhteys on olemassa (tämäkin vie tovin, älä edelleenkään hermostu).
Saat näytölle kaikkien kappaleiden nimet aakkosjärjestyksessä, ja listan lopussa on vielä
soittolistat ja varmuuskopiot. Näppää sitä tiedostoa, jonka haluat lähettää. Voit lähettää

myös settilistan (nämä ovat koko listan lopussa), jolloin kone kysyy, laitetaanko
kappaleet mukaan (varmuuskopion lähettämistä en kokeillut).
Vastaanottava kone kysyy, hyväksytäänkö tiedosto ja myönteisen vastauksen jälkeen
palkilla näyttää siirron edistymisen. Sen jälkeen se vielä kertoo, että siirto on valmis ja
odottaa kuittauksen OK.
Näyttää siltä, että kannattaa lähettää tiedosto kerrallaan ja painaa molemmat
kuittausnapit ennen seuraavan lähettämistä, jotta siirto varmasti sujuu (kun siirto alkaa,
voi toki saman tien lähettää toisen, silloin kuittaukset tulevat hieman eri järjestyksessä,
ja liika kiire voi tehdä sen, että vain viimeksi valittu kappale siirtyy).
Näppärä piirre tässä siirrossa on, että voit seurata sekä lähettävän että vastaanottavan
koneen ruudulta siinä koneessa olevien kappaleiden aakkoslistaa, ja näin ratkoa, mitkä
kappaleet haluat siirtää. Ilmeisesti siirron suunnankin voi valita (tätä en testannut).
Ja siirron jälkeen: hyvä hetki luokitella siirretyt kappaleet. Ota esiin Alla Scores, lajittele
uusimman mukaan ja valitset sitten eteen tulevasti listasta kaikki beguinet, valinnan
jälkeen painat Edit ja valitset kaikkien tanssilajiksi beguine.

Soittolistan (Setlist) siirto:
Yksittäisten nuottien siirto vie oman aikansa, mutta voit siirtää oman soittolistasi myös
yhtenä lähetyksenä, joko pelkkä kappaleluettelo tai kaikki settilistan nuotit.
Avaa Soittolistat painalla niitä kolmea päällekkäistä viivaa (=Setlists) yläpalkissa
vasemmalla. Jos tulet yksittäiseen soittolistaan, jatka painamalla vasemmasta
ylänurkasta nuolta < ja pääset kohtaan Setlists. Valitse sieltä siirrettävä soittolista:
näppää ensin Edit, sitten näppää valittavan soittolistan edessä olevaan pallukkaan
väkänen. Valitse yläriviltä Share. (Tässä oikotie: pidä sormeasi hetki listan nimen päällä
ja valikosta suoraan Share).
Saat valikon, josta voit valita
1) Text List: tällä saat lähetettäväksi pdf-tiedoston, jossa on listan nimi ja sitten
soittojärjestyksessä kappaleiden nimet. Tai
2) Merged PDF: tässä ovat listan kaikki nuotit peräkkäin yhtenä pdf-tiedostona. Tai
3) Annotated Merged PDF: samoin kaikki nuotit mutta nyt nuoteissa myös itse tekmäsi
merkinnät.
(Vaihtoehtoja, joissa on forScoren logo voi ilmeisesti lähettää myös, en ole testannut)
Valinnan jälkeen saat vielä siirtoreittien valikon: AirDrop, Messages, Mail, ym
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.

