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Med denna app har du alltid den senaste informationen i
handen. Oddsen du ser är aldrig för gamla. Med en
uppdatering av odds, streck, strykningar, kuskbyten och
ranking var 5:e minut var du än befinner dig kan du
knappast bli mer uppdaterad.
Den senaste informationen kommer till din mobil inom loppet
av några sekunder från en databasserver på Internet.
Sen har du en metod för ranking som är en beprövad
vetenskaplig metod. Multipel linjär regressions analys.
Travstat spelar aldrig med hjärtat utan alltid med hjärnan.
Det finns även utrymme för egna idéer. Vill du spika en häst
eller gå kort i ett lopp när programmet inte har förstånd att
göra det så finns den möjligheten via en dialog för val av
hästar.
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TravStat Android Mobile App

Introduktion
Version 1.3.2
Travstat appen kan laddas ned gratis. Du kan i det läget se hur det hela fungerar genom att titta på en
del V4 tävlingar som är tillgängliga. För att se alla tävlingar är årskostnaden 300 kr som insättes på
bankgiro 845-1411. Uppge mobilnr eller emailadress så erhåller du kontouppgift. Under rubriken
Konto i programmet kan du registrera ditt ID för att få ditt program aktiverat. På inbetalningstalongen
skriver du även att inbetalningen gäller Android Appen. Kostnaden för en månad är 35 kr och för ett år
300 kr. Insättes på bankgirokontot enligt ovan. Du kan även betala via SMS och omedelbart erhålla ditt
ID. Se villkor för SMS betalning under Konto nedan.
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Konto
Här registrerar du din kontonyckel som du erhållit via SMS eller Email. Klicka på Spara och alla
tävlingar som finns kommer att finnas tillgängliga under knappen Tävlingar. Normalt finns ca 30
tävlingsdagar. I menyn nedan ser du även hur du betalar via SMS.

telefonnummer samt "SMS" till support@travstat.se.
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TravStat Android Mobile App

Betalning till postgiro
Betala till postgiro 462 27 07 - 0
300 kr
35 kr

1 år
1 månad

Hennix Data
email support@travstat.se
phone 070-5763243
Uppge telefonnummer till mobilen eller emailadress på inbetalningen så får du inloggningskonto för
mobil appen.
Detta tar normalt 2 arbetsdagar från inbetalning.

2.2

Senaste vinstrader
Högst upp i huvudmenyn står det Travstat. Denna rubrik byts ut till de senaste vintraderna som visas
efterhand med några sekunders mellanrum. Dessa vinstrader är uttagna före spelstopp för att ge en
rättvis statistik. De stämmer inte alltid med den ranking du har i appen eftersom den uppdaterar odds,
ranking mm så länge tävlingen pågår. Blir det tex en strykning av en favorit efter spelstopp så blir det
stor skillnad på en eventuell vinstrad som visas här och på det system som appen visar när sista
avdelningen är körd.
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Inställningar
Under inställningar kan du ställa in den spelnivå du vill spela på. Det gör att slidern som du betämmer
kostnaden med i Spelförslag kommer att ha rätt känslighet för ditt spel.
Välj det numeriska tangentbordet ändra beloppet och klicka på Done på tangentbordet så kommer ditt
nya maxbelopp att sparas. Du kan även klicka på knappen Spara till höger om beloppsfältet.
Det finns även ett val att göra här som styr vad som kommer att hända när du själv väljer hästar till ett
spelförslag. Om du väljer Enbart valda så kommer avdelningen där du väljer hästar enbart att innehålla
dina valda hästar. Om du klickar på Valda + rankade så kommer det att fyllas på med hästar utöver
dina valda med hästar enligt appens ranking upp till den kostnad som du valt.
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Huvudmeny
Välkommen till TravStat Android Mobile App som innehåller åtskilligt för Travspelaren. Programmet
ger en ranking som grundas på statistisk analys och som uppdateras automatiskt var 5:e minut. Detta
sker via en databasserver på nätet som uppdateras genom att hämta uppgifter från ATG:s
WebService AIS. Det som hämtas är odds, streck, platsodds. Dessutom kontrolleras ifall någon häst
har blivit struken samt om något kuskbyte har skett. Med alla dessa uppgifter ändrade kommer ny
ranking att ske och mobil appen TravStat hämtar dessa nya uppgifter automatiskt var 5:e minut via
kommunikation med databasservern.
Du har i appen ständigt tillgång till ca 30 tävlingsdagar som i tiden ligger plus minus 6 dagar i
förhållande till dagens datum. Detta innebär ca 420 travlopp, drygt 5000 startande hästar och närmare
70000 tidigare starter för hästar.
Programmet är utvecklat i Java och kommunicerar med databasservern på nätet med hjälp av XMLfiler. På nästa sida ser du programmets huvudmeny i utvecklingsmiljön.
Välj önskad tävling genom att klicka på en rad och du kommer att hamna i rankingbilden för vald
tävling. Huvudmenyn innehåller alltid ca 30 tävlingar. Uppdatering med odds och ny ranking sker alltid
för tävlingarna som körs aktuellt datum. För V75 och V86 uppdateras odds from tisdag och fram tom
att tävlingarna är avslutade. Samma databas används även för webprogrammet som du hittar på
www.travstat.se Även Windowsprogrammen TswSql och TsWin7 använder denna databas. För att se
hur den omnämnda rankingen går till och mycket mer kan du se i PDF-manualen för
Windowsprogrammen som finns på hemsidan travstat.se.
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Ranking
Rankingen i TravStat innehåller lite olika kolumner beroende på när man tittar på den. Från början
innan några odds finns inlästa så visas kolumnerna hästnamn, spår, rank, kusk och tid.
Tid är en maskinberäknad tid baserad på senaste tid omräknad till auto medel där en korrigering har
gjorts för eventuell maskning i föregående lopp. Med denna korrigering av tiden visar den vad hästen
kan prestera för tid. När det finns odds och streck visas dessa kolumner. Genom att scrolla till höger i
bilden kan du se fler fält. Det sista visningsalternativer för ranking gäller när loppet är kört och då
kommer placering att visas i bilden. Scrolla nedåt i bilden så kan du se alla avdelningar för aktuell
spelform (V75, V86, V65, V64, V5 eller V4). Scrolla till höger i bilden så ser du i alla lägen fler
kolumner. För att se en mer komplett statistik om en häst kan du klicka på den i listan och hamnar då i
bilden Häst. Där kan du även välja mer statistik om aktuell kusk.

© 2012 Hennix Data

Ranking

5

9

Spelförslag
Nedan visas ett spelförslag som det ser ut när loppet har körts.Längst ned ser du antal rätt och
eventuell vinst. Om loppet inte har körts så visas ett spelförslag med 100 kr i insats. Med slidern kan
du öka eller minska insatsen. Det verkliga priset för ett system kan du se längst ned i bilden och det
ligger då så nära inställningen i slidern som man kan komma. Observera att du högst upp i bilden ser
tidpunkten för när senaste odds har hämtats från ATG. Med knappen märkt << kommer du alltid
tillbaka till huvudmenyn.
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Eget val av hästar
Genom att klicka på en rad för en viss avdelning i spelförslaget får du upp en dialog där du kan
markera en häst som i det fallet kommer att spikas.
Du kan också markera flera hästar i loppet som då kommer att bli dina hästar i loppet. I detta fall har vi
spikat nr 5 i avdelning 2.
När du väljer egna hästar så finns det 2 olika möjligheter. Antingen så kan appen i det lopp du valt
hästar enbart visa dessa i ditt system. Men du kan också som i ATG:s Spikharry få med dina valda
hästar men dessutom hästar enligt appens ranking om det finns plats för fler hästar inom den kostnad
du har angett. Vilken metod du vill ha ställer du in i kontofliken under Inställningar. Du kan välja mellan
Enbart valda och Valda + rankade. Lägg märke till att de val du gör i denna bild kommer att gälla i alla
spelförlagsbilder du öppnar i fortsättningen ända tills du väljer en annan tävling i huvudmenyn.
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När du klickar på Välj i dialogen ovan så kommer ditt system att beräknas på nytt med ditt val ifyllt. De
hästar du valt är blåmarkerade i bilden nedan (eller gröna om loppet är kört och det handlar om
vinnare). Observera att när du nu minskar antalet hästar i avdelning 2 så kommer det att bli fler hästar i
andra avdelningar upp till din valda kostnad som i detta fall är 982 kr.

© 2012 Hennix Data

12

5.2

TravStat Android Mobile App

Spelförslag med hästnamn
När du i spelförslaget med enbart startnr klickar på knappen Hästnamn så kommer du att få se ditt
spelförslag med startnummer och hästnamn. Om tävlingen är körd och det finns resultat registrerat i
databasen så kommer du även att se placering för hästarna i ditt system.
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Resultat i en tävling
När tävlingen är körd och databasen på servern är uppdaterad så kommer även utdelning och
eventuell vinst att visas i bilden spelförslag.
Vinnande hästar är markerade med grön färg.
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Ramlopp
Genom att klicka på knappen Övrigt så får du upp Ramlopp. Det är rankingen i loppen som ligger
utanför V5, V65 osv för den tävling du har valt.
I bilden ramlopp har du samma möjligheter som i rankingbilden att klicka på hästnamn som visar en
mer komplett information om vald häst.
I detta läge har du även valen Kommentar och Möten samt möjligheten att backa till föregående meny
med knappen <<.

© 2012 Hennix Data

Ramlopp

7

15

Kommentarer
För den valda tävlingen visas här några automatiskt skapade kommentarer om hästar som sticker ut i
något avseende.
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Inbördes möten
Knappen Möten visar vilka hästar i den aktuella tävlingen som tidigare har stött på varann under de
senaste 6 månaderna. Du kan med hjälp av fältet placering avgöra hur dessa möten har slutat.
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Häst
Genom att klicka på en häst i rankingbilden eller i ramlopp så visas nedanstående bild med uppgifter
om hästen. Nedtill i denna bild visas hästens tidigare starter. Upp till 20 starter om det finns så många.
Du kan scrolla nedåt i bilden för att se alla starter. I denna bild kan du även klicka på knappen kusk så
visas kusken för den häst du har valt.
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Kusk
Bilden visar kuskens statistik för det senaste halvåret. Totalt antal segrar och segerprocent, sedan
samma sak inom V75 och slutligen antal segrar och segerprocent för den bana som nu är aktuell.
Längst ned i denna bild visas kuskens senaste uppsittningar (max 20 st).
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Favoriter
Du kan lagra spelförslag i Favoriter. Genom att klicka på Spara i spelförslaget kan du lagra ditt
system i favoriter med en kommentar. Det gör att du tex kan ta upp ett system som du har lämnat in i
efterhand.

I favoriter hamnar ditt spelförslag med kommentaren Solvalla 1/1.
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Ett lagrat spelförslag hämtar du upp genom att klicka på det i Favoriter. I spelförslaget finns även en
knapp Lås system som du klickar på om du inte vill ändra nåt mer i bilden.
I läget Lås system visas knappen Lås Upp som gör att du kan ändra i systemet igen.
Favoriter kan tas bort från favoritlistan genom att du klickar på Radera och sedan på den favorit som
ska bort.
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