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1. INLEIDING 

HAMLogIT is een programma waarin alle verbindingen inclusief contesten in 1 log verwerkt 
kunnen worden. 
Het voordeel is dat alle verbindingen in 1 overzichtelijke database beschikbaar en inzichtelijk 
zijn. 
 
Uiteraard kunnen meerdere databases geladen en verwerkt worden, zodat een separate contest 
database, of een database per call ook tot de mogelijkheden behoort.. 
 
De database is van het Access format, zodat deze ook met Microsoft Access geopend en 
verwerkt kan worden. Hiermee kan je de log b.v. worden omgezet naar andere formaten. 
De databases kunnen opgeslagen en weer geladen worden. 
 
Ook is het zo dat met meerdere amateurs aan dezelfde database gewerkt kan 
worden.(Multimode). Dit zou via een database op een netwerk kunnen. 
 
Verder is een separaat contest deel aanwezig, waarin de punten berekend worden, een 
soapbox ingevuld en alle contest gegevens uit combo boxen gekozen worden. 
 
Verder kan de log in het cabrillo V2 en V3 format worden opgeslagen en weer ingelezen. 
Er is een rechtstreekse mogelijkheid,om de cabrillo log te uploaden naar de robot van de Veron. 
 
De PACC en de PA-beker contest zijn als default opgenomen. De punten worden automatisch 
berekend. 
Er kunnen ook nieuwe groepen en contesten worden toegevoegd. 
 
Ook is het in V3.0 mogelijk om te exporteren naar het Adif formaat en naar een excel comma 
geschijden bestand. 
In Versie V3.0 is het nu ook mogelijk een blauwe, of groene kleurindeling te kiezen. 
 
Het programma is geschreven in het .net format van Microsoft Visual Studio zodat de look and 
feel gelijk is aan andere Microsoft programma’s. Dit maakt de gewennings periode heel kort. 
 
De interface is heel gebruikers vriendelijk, zo wordt er automatisch gefilterd op contesten in de 
datagrid. 
 
Bij het invoeren van contest gegevens wordt gefilterd met invoerboxen, om de invoer in een 
contest zo efficient en goed mogelijk te verwerken. 
 
Er is ook een webbrowser aanwezig in een separaat venster, waarmee de callsign informatie 
gelijk wordt getoond in de QRZ database met call info. 
 
De tijd wordt weergegeven in UTC of Local time. 
 
Bij de QSL verwerking kan in de database worden aangegeven, of een QSL kaart ontvangen, of 
verstuurd is. Dit voor gewone, of Eqsl electronische kaarten. 
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Er kan geprint worden en templates aangemaakt, waarin de default gegevens worden 
bijgehouden. 
 
Ook wordt de laatst gekozen werkomgeving onthouden. 
 
Verder zijn er diverse lijsten beschikbaar, zoals de prefixen van diverse landen. 
 
Ook wordt gebruik gemaakt van de ARRL DXCC entiteiten lijst. B.v. nodig voor het omzetten 
van landnamen naar de codes voor het Adif formaat. Deze kan extern worden geupdated. 

2. INSTALLATIE 

 Nieuwe Installatie 

 
Er is een installatie set beschikbaar waarmee middels de setup alle benodgde files worden 
geinstalleerd. 
Dit programma is getest met windows Vista, 7,8 en 10, en draait op 32 en 64 bits systemen. 
 
Pak het gedownloade zip bestand uit op de lokale schijf en installeer de setup.exe 
 
Indien setup eerder is uitgevoerd (programma reeds geinstalleerd), volgt de melding om de 
oude installatie te verwijderen. 
Verwijder het programma en start setup opnieuw. (Remove HamlogIT). 
 

 
 
Na het starten van Setup.exe wordt het programma geinstalleerd in: C:\Program files 
x86\HamLogIT. 
 
Klik op next. 
 
Op verzoek is ook een 64 bits versie beschikbaar.Echter 32 bits is voor alle systemen geschikt. 
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Klik op everyone als iedereen op deze computer gebruik van dit programma moet kunnen 
maken. Standaard staat de keuze just me aangevinkt.Klik op next. 
 
Klik bij de volgende vensters op next en op close. De installatie is nu gereed. 
In het programs menu van Windows is nu HamLogIT te vinden. 
 

 
De start koppeling in Windows 10. 

 Update Installatie 

 
Alvorens een installatie te kunnen uitvoeren dient de oude installatie verwijderd te worden. 
Let wel de programma map wordt verwijderd, niet de map met de database e.d. 

 
2.2.1. Windows 10 Methode 

Kies vervolgens op Start / Instellingen /Apps /Apps en onderdelen./Verwijderen. 
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Vanaf Versie 3.0 is er een belangrijke aanpassing geweest in de basis van het programma. 
Hiervoor moet handmatig een file verwijderd worden, anders volgt een foutmelding. 
De file die verwijderd moet worden is: C:\temp\HamLITConfig.cfg 
 
Ga verder bij 2.1 nieuwe installatie. 

2.2.2. Windows 7 Methode 

 
Kies via de start knop het configuratie scherm en vervolgens programmas en onderdelen. 
Sroll nu naar HamLogIT. 
 
Rechtsklik op HamlogIT. Kies in het menu verwijderen. De oude installatie is verwijderd. Er kan 
nu een nieuwe installatie worden gestart 
. 
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Vanaf Versie 3.0 is er een belangrijke aanpassing geweest in de basis van het programma. 
Hiervoor moet handmatig een file verwijderd worden, anders volgt een foutmelding. 
De file die verwijderd moet worden is: C:\temp\HamLITConfig.cfg 
 
Ga verder bij 2.1 nieuwe installatie. 

3. OPSTARTEN 

De eerste keer dat het programma start wordt gevraagd een lokale data map te selecteren.  
Ook is de mogelijkheid aanwezig een nieuwe map aan te maken. 
 

       
 
Deze map is bedoelt voor de data die in het programma gewijzigd kunnen worden. 
Hier worden ook de databases opgeslagen. 
 
Standaard wordt in de map de volgende files geplaatst.  
Sample.dbm (Voorbeeld database), Sample.cbr (een voorbeeld Cabrillo log), Soapbox.rtf 
(Soapbox tekst), Webstart.jpg , sky.jpg, pictures in de QRZ webbrowser (kan aangepast 
worden), Export_HamlogIT.adi, Export_HamlogIT.csv en Import_HamlogIT.adi (In/Export Adif 
en Excel). 
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4. START SCHERM 

 De taal keuze 

Middels het klikken op het vlag symbool kan van taal worden gewisseld.  
Alle menu’s, teksten en documenten zijn in de Nederlandse en de Engelse taal beschikbaar. 
 

       
 
 

 
 
Startscherm HAMLogIT 

 De QSO Invoer velden 

 
Hier kunnen diverse gegevens worden ingevoerd, om in de database te worden opgeslagen. 
 
Callsign (Station), Operator (Naam), Country (Land), Grid (Locatie nr.), Comment (Opmerking), 
Frequentie, Band, Mode, StartTime, EndTime, Date, Distance (Afstand verbinding), RSTRec 
(Rapport ontvangen station - 599), RSTSend(Rapport van gewerkt station - 599), ContestRX 
(ontvangen Contest code), ContestTX(mijn contest code) ,TX counter (Teller voor ContestTX), 
QSOIn (QSL Kaart ontvangen), QSOOut (QSL Kaart verzonden), EQSOIn (Electonische QSL 
Kaart ontvangen), EQSOOut (Electronische QSL Kaart verzonden). 
 
Ook kan de contest worden gekozen bij Contest/Group. Bij WSID wordt het station nummer 
ingevuld voor de multimode. (Zie hoofdstuk 4.5 De Contest Keuze.) 
 
Bij de invoer/selectie van de Freq, Band en Mode kunnen de gegevens automatisch worden 
aangepast. (Zie het hoofdstuk 5. De menu keuzes 
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Afhankelijk van de contest keuze worden bepaalde invoer velden geactiveerd, of gedeactiveerd 
om de invoer bij contesten te vergemakkelijken. 
 

4.2.1. Callsign Invoeren 

 

Middels de knop  kan een nieuwe verbinding, direct worden ingevoerd.  
d.w.z. dat de momentele UTC Tijd en de datum worden ingevuld. 

Middels de knop  kan ook een nieuwe verbinding worden ingevoerd, echter is dit de 
mode, om achteraf een qso in te voeren, daar de datum en tijd handmatig moet worden 
aangepast. 
 
 
Bij Callsign wordt het station ingevuld. De callsign tekst wordt 
automatisch omgezet naar hoofdletters. Dit om eenduidige en 
snelle invoer te garanderen. 
 
Klik vervolgens op Enter, of kies een ander invoerveld. 
 
Indien een Callsign wordt ingevoerd, wordt gekeken naar de lijst met prefixen, om gelijk het 
juiste land in te voeren. (Zie Menu Config). 
 
Indien een station eerder gewerkt is, worden deze getoond en wordt de vraag gesteld, of deze 
moet worden ingevoerd, of de invoer geannuleerd.  
 

 
 
 

4.2.2. <QRZ Toets 

 
Middels de knop QRZ wordt de ingevoerde gegevens opgezocht in de QRZ database en 
getoond in het webbrowser venster.  

4.2.3. Save default QSO Toets 

 
Middels de knop Save QSO als default worden de 
gegevens die in de invoer velden staat als default 
opgeslagen. 
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Indien er een nieuwe verbinding wordt gestart, worden deze gegevens geladen en in de velden 
geplaatst. 

4.2.4. <T Toets 

 
Als er op deze knop wordt gedrukt, wordt de huidige tijd in het veld start time geüpdatet naar de 
momentele tijd. 
Ook de end time heeft in Versie 3.0 een update toets gekregen.  
Handig als er gewacht wordt met het definitief maken van de verbinding. 

4.2.5. Het database filter 

 
Afhankelijk van het databasefilter worden bepaalde invoer velden geactiveerd, of gedeactiveerd. 
Indien voor het databasefilter log mode is gekozen worden alle invoer velden actief. 
Indien een contest is gekozen worden bepaalde voor ingestelde velden actief. 
De keuzes welke actief worden, kunnen worden ingesteld in het config scherm.  
 
Ook is een snelle keuze optie aanwezig door op de knop contest filter te klikken. 
 

                     
 
  Contest filter        De Contest filter keuzes 

 

Middels de UIT knop, of de keuze Log mode, worden alle filters uitgeschakeld 
 
Middels de cursor toetsen up en down kan snel door de gegevens worden gestapt. 
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Indien het een invoer t.b.v. een contest betreft, kies een contest/groep alvorens op de update 
knop te klikken. 

 De QSO Count 

Hier wordt per gekozen filter (Contest /Geen Contest) weergegeven hoeveel stations zijn 
gewerkt. 
 

 Besturing en navigatie 

 

4.4.1. QSO functie 

 
Middels de knoppen QSO Direct en QSO Indirect n het besturings deel is de Qso verwerking 
geregeld. (Zie invoer QSO) 
 
 

 
 

4.4.2. Edit functie 

 
Hier kunnen bestaande gegevens worden aangepast. 
Maak een selectie middels de selectiebalk in het datagrid en klik op de edit knop 
 
Een andere methode, om een gegeven snel aan te passen is, om middels de muis op de 
selectiebalk dubbel te klikken. 
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De gegevens kunnen in het qso invoerveld worden aangepast en indien gereed bevestigd via de 
Update knop. De gegevens in het datagrid worden nu aangepast 

4.4.3. Cancel functie 

Middels de cancel knop wordt de invoer afgebroken en de gegevens niet verwerkt. 

4.4.4. Delete functie 

Om een verbinding te verwijderen, moet eerst middels de selectiebalk een verbinding worden 
geselecteerd. 
 
Klik nu op de delete knop, er wordt gevraagd, of u deze verbinding echt wilt verwijderen. 
Klik op Ja en de verbinding wordt uit de database verwijderd 
 

          
 
De snelle optie om records te verwijderen, is het gebruik van de delete toets op het toetsenbord. 
 

4.4.5. Update functie 

 
Middels de update knop worden de ingevoerde gegevens verwerkt in het datagrid. 

4.4.6. Navigatie 

 
Middels de navigatie knoppen kan door het datagrid gelopen worden. 

 

 

Ook kan gebruik worden gemaakt van het scroll wiel van de muis en het verschuiven van de 
scroll balken. 

 De Contest keuze 
 

In het contest venster, kan de contest selectie worden geactiveerd. 
Kies een contest uit de keuzelijsten en alleen verbindingen die bij die contest horen worden in 
het datagrid veld weergegeven. 
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 \ 
Indien PACC 2017 is gekozen worden alleen de PACC 2017 gegevens weergegeven in het 
datagrid. 
 
De contest naam wordt boven in het venster als melding weergeven.  
Is er geen contest geselecteerd wordt niets weergegeven. 

 

 De database met verbindingen 
 

In het Datagrid zijn de gemaakte verbindingen te vinden. 
Middels de selectie balk, of het muiswiel, kan door de database gescrolled worden. 
Er zijn 23 kollommen opgenomen. Te weten: 
 
Callsign – Indentificatie zendamateur 
Operator – Naam 
Country - Land (deze wordt automatisch ingevuld als de callsign is ingevuld). 
City  - De woonplaats 
Gridsquare - Het locatie nummer. 
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Frequenty - De frequentie van de verbinding. 
Band  - Een geldige band volgens de afspraken. (keuze via lijst in qso invoer). 
Mode  - De mode.(Keuze uit lijst qso invoer). 
ContestRX - Indien de invoer een contest betreft. Is dit de ontvangen provincie of getal. 
ContestTX - Indien de invoer een contest betreft. Is dit de uit te reiken provincie, of getal. 
Distance - De afstand tot het station. In een nieuwe release wordt dit automatisch verwerkt. 
StartTime - De begintijd van het QSO. 
EndTime - De eindtijd van het QSO indien gewenst. 
TheDate - De datum. 
Contest - Dit is een qso invoer selectie van de contest en het jaar, dit wordt gebruikt 

  om op contest te kunnen filteren. 
Comment - Hier kan b.v. worden ingevuld of het een special call betreft. 
RSTSend - Dit is het signaal rapport, wat aan het tegenstation wordt gegeven. (599) 
RSTRec - Dit is het signaal rapport, wat van het tegenstation wordt ontvangen. (599) 
WSID  - Om met meerdere stations te kunnen werken is een station nummer nodig.(log). 
QSLIn  - Zijn er QSL kaarten ontvangen. (Aanvinken bij qso invoer) 
QSLOut - Zijn er QSL kaarten verzonden. (Aanvinken bij qso invoer) 
EQSLIn - Is er een digitale QSL kaart ontvangen. (Aanvinken bij qso invoer) 
EQSLOut - Is er een digitale QSL kaart verzonden. (Aanvinken bij qso invoer) 
 

 

 
Er zijn 23 kolommen opgenomen. 

4.6.1. Sorteren 

Als op de kolom kop wordt geklikt wordt de database op die kolom gesorteerd. Dit kan op alle 
kolom koppen worden gebruikt, Hiermee kan b.v. worden gesorteerd op land, datum enz. 
Standaard worden de gegevens gesorteerd op Callsign. 
 

 
Klik op de kop om te sorteren. 
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gesorteerd op Callsign. 
 
Onder in de statusbalk wordt weergegeven welke database momenteel geladen is. 
 

 

 4.6.2. Zoeken in de database 

 
In de zoek regel kunnen zoek opdrachten worden ingegeven.  
De datagrid wordt realtime, tijdens het intikken, gefilterd op de zoek karakters. 
 

 

5. DE WEBBROWSER 

In de webbowser wordt standaard een foto weergegeven, zodat er ook beeld is als er geen 
netwerk verbinding beschikbaar is. Deze kan weer worden geactiveerd middels de Normaal 
knop.  
De picture kan naar eigen behoefte worden aangepast. b.v. naar een eigen QSL kaart. 
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 Zoeken naar call gegevens 

 
Er kan op verschillende manieren call gegevens worden opgeslagen in de QRZ database. 

5.1.1. Via Database selectie 

 
Zet de selectie balk van het datagrid op een call en klik op de knop zoek selectie 
De data van de geselecteerde Call wordt nu weergegeven. 
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5.1.2. Via handmatige invoer 
 

Vul bij de invoerbalk van de zoektekst de call naam in en klik op de knop zoektekst.  
Nu wordt de informatie van de ingevoerde call weergegeven. 

 

 Aanpassen van het venster 

5.2.1. Normaal 

 
Met de normaal toets wordt het webbrowser scherm gesloten en wordt het default plaatje 
getoond 

5.2.2. Venster Min/Max 

 
Middels de venster min/max toets kan het zoekvenster vergroot , of verkleint worden. 

 Inloggen bij QRZ 
 

Er kan worden ingelogd bij QRZ door op de knop inlog te klikken.  
Hiermee komen meer gegevens beschikbaar over de HAM. 
Je kan je registreren als er nog geen inlog gegevens bekend zijn. 

6. DE MENU BALK 

In de menubalk kunnen een aantal zaken worden gekozen. 

 Bestand 

Hier worden de database aangemaakt, geladen, of geprint. 
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6.1.1. Aanmaken database 
 

Hier wordt een nieuwe database aangemaakt.  
Bij de menukeuze instellingen zijn de gegevens van de Amateur opgeslagen.  
Deze gegevens kunnen worden meegenomen naar de nieuwe database. (Mijn gegevens mee 
kopiëren). 
Dit is in de database opgeslagen als een extra tabel.  
 

 
 
Kies een naam en middels de knop opslaan wordt een nieuwe database aangemaakt.  

6.1.2. Laad database 
 

Hier kan een andere database worden geladen.  
Dit zijn MS Access 2013 databases met de mdb extensie. 
Selecteer een database via de file browser. 
 

 
 

6.1.3. Print database 
 

Hier kan de database worden geprint. 

 

Er kunnen diverse opmaak kleuren worden gekozen als het een kleurenafdruk betreft. 

Verder kan een naam worden ingegeven die in de kop moet worden weergegeven. 

Er wordt ook een footer geprint waarvan de letterhoogte kan worden ingesteld. 
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Middels de menukeuze Page Setup wordt het papier formaat ingesteld en of er portrait, of 

landscape geprint moet worden. 

De keuze Print start het printen. 

 Instellingen 
 

Hier worden programma instellingen ingegeven. 
 

 

6.2.1. Mijn gegevens 

 
Hier worden de stations gegevens ingegeven die in het programma gebruikt worden voor de 
verwerking van diverse zaken. De gegevens worden direct in een separate tabel van de 
database verwerkt, zodat opslaan niet nodig is. 
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6.2.2. Programma instellingen 

 

Hier worden de standaard instellingen verwerkt. 
Ook kunnen hier de map instellingen worden aangepast. 

 
 
Weergegeven zijn de programma map, de map waar de databases worden opgeslagen en de 
naam van de geladen database.  
De database mag in een andere map dan de programma map staan. (niet verplicht). 

6.2.2.1. QRZ Browser picture 

 
Verder kan via de QRZ info browser toets een ander startplaatje voor de webbrowser worden 
geladen.  
Bijvoorbeeld een persoonlijke QSL kaart o.i.d. 
 

 

6.2.2.2. Klok instellingen 

 
 
Hier kunnen ook de instelling van de weergegeven klok worden aangepast. 

 

 De weergave van de klok kan worden uitgezet. 

 Er kan worden gekozen voor een weergave van UTC of de Lokale tijd. 

 De weergave van de seconden kunnen worden aan en uitgezet. 
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6.2.2.3. Auto QSO Selectie 

 
Hier kan de automatische verwerking van de Frequentie/Band en Mode worden aangezet. 
Dit houdt in dat als er bijvorbeeld 7.100 als frequentie is ingevuld bij band 40m komt te staan en 
bij mode LSB. Dit werkt ook als er bij Band b.v. 40m wordt ingevuld, dan wordt de mode op LSB 
gezet. 

6.2.2.4. Filter mode 

 
Hier wordt bepaald welke invoervelden actief zijn als er een contest geactiveerd is via de 
contest keuze balk. 
Dit is om het invoeren van contest info te versnellen. De velden die niet zijn aangevinkt zijn niet 
actief en worden overgeslagen als er door de velden wordt gestapt. 
 
Deze optie is ook snel te kiezen vanuit het startscherm middels de sneltoets: Contest Filter. 

6.2.2.5. Program color 

Hier wordt bepaald welke kleur de formulieren hebben. Momenteel kan er uit twee kleur 
instellingen gekozen worden. Te weten Blauw en Groen. 
Om de kleurstelling te activeren dient het programma opnieuw gestart te worden. 
 

 
 
Groene indeling 
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6.2.2.6. Datum format 

 

Hier wordt een keuze gemaakt maakt hoe  de datum bij de invoer wordt weergegeven. 
Dit kan zijn DDMMYYYY of YYYYMMDD waar Y staat voor Jaar M voor maand en D voor dag. 
Als namelijk gekozen wordt om de datum met YYYY te laten beginnen kan de kolom op data 
worden gesorteerd. Het andere format levert geen goede kolom sortering op. 

 
 

6.2.2.7. Reset System Config 

Mocht het programma fouten genereren kan terug worden geschakeld naar de basis 
configuratie.  
Hiermee worden de instellingen teruggesteld, zodat het programma weer werkt. 
 
 

 
 
Start het programma opnieuw om e.e.a. in werking te stellen. 
 

 

 Info 

Hier kan diverse info worden opgehaald. 
 



HAMLOGIT MANUAL 

Bestandsnaam: HLIT_Hand_V3.5.docx  blad 24 van 37 

24 

 

6.3.1. DXCC Lijst 

 
Dit is de gebruikte lijst met DXCC prefixen. 
 

 
 

6.3.2. PA Beker Contest 

 
Hier is info te vinden over de PA Beker contest. 
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6.3.3. PACC Contest 

 
Info aangaande de PACC contest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4. Dutch regio 

 
Info aangaande de Nederlandse regio’s nodig voor de contest. 
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6.3.5. UBA Contest 

 
Info aangaande de Belgische UBA Contest 

 Links 
 

Hier worden internet pagina’s geopend van QRZ, EQSL en de ARRL 
 

 
 
Verder is ook een keuze aangeboden om de World Time Server te starten. 

 Contest/Group – Edit Contest 

 
Hier worden de contest gegevens verwerkt.  
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Middels de Edit toets in het config scherm en de edit menu keuze, wordt de mogelijkheid gestart 
om een contest, of groep aan te maken. 
 

 
 
Middels de New toets wordt een contest file aangemaakt. Deze wordt middels de delete toets 
weer verwijderd. 

 Contest Database Filter 

 
In het Database filter kan op een contest worden gefilterd. Maak een keuze en de lijst met calls 
wordt aangepast naar alle calls die in de bewuste contest zijn gewerkt. 
 

 
 
Middels de uit knop wordt het database filter uit gezet. (log mode). 

 In/Export 

6.7.1. Cabrillo Contest log 

 

 
 
Hier kan een export worden gemaakt van de contest gegevens. 
De bij het basis scherm ingestelde contest keuze wordt meegenomen naar deze pagina. 
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6.7.1.2. Score berekenen 

 
De multipliers en de punten worden automatisch berekend. 
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6.7.1.3. Contest Instellingen 

Selecteer de instellingen die voor jou van toepassing zijn.  
 

 
 
Als er bijvoorbeeld voor de PACC contest gekozen wordt zijn alleen de mogelijke keuzes voor 
deze contest weergegeven, dit geld ook voor de PA Beker waar b.v. alleen voor CW of SSB 
gekozen kan worden. 
De Novice amateurs moeten als overlay Novice-Tech kiezen.  
F amateurs laten deze keuze leeg. De overlay keuze wordt dan in de log weggelaten. 

6.7.1.4. Operators 

 
Indien er met meerdere amateurs gewerkt wordt, kunnen bij operators de namen worden 
ingegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook kan er met meerdere stations worden gewerkt. Het is wel belangrijk dat bij het basisscherm 
het stations nummer wordt ingevoerd. (WSID) 
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6.7.1.5 Soapbox 

 
Hier kan de commentaar worden ingevoerd die wordt toegevoegd aan de ingediende Cabrillo 
log. 
 
Dit venster is een tekstverwerker. De tekst informatie is op te slaan en weer terug te lezen 
middels de Bewaren en Laden menukeuzes. 
 

 

6.7.1.6. Verwerken Cabrillo log 

 

Als alles juist is ingesteld, kan er een log worden aangemaakt die bij de robot van b.v. de 

Veron kan worden ingediend. 
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Klik op de knop Genereerd een Cabrillo V3 log, als er een log moet worden aangemaakt 

in het nieuwste formaat. Dit is b.v. nodig voor een PACC log. 

In 2016 werd op de site van de PA Beker contest nog een voorbeeld gegeven van een 

V2 log. Ik heb mijn log ook als V2 geupload.  

In het voorbeeld van de Veron stond overigens een fout aangaande de signaal 

rapporten. Er werd 599 als voorbeeld signaal rapport gegeven, maar dit moet 59 zijn, 

anders krijg je een fout van de robot. Deze log wordt juist gegenereerd. Klik voor een V2 

log op de keuze Genereer een Cabrillo V2 log. 
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6.7.1.7. Cabrillo Menu Bestand 
 

 

6.7.1.8. Opslaan Cabrillo log 
 

De Cabrillo log kan worden opgeslagen middels de menukeuze Opslaan Cabrillo log 
Dit is een log met als extensie .cbr 

6.7.1.9. Laad Cabrillo log 

De Cabrillo log kan worden ingelezen middels de menukeuze Laad Cabrillo log 
Na het laden worden de punten weer automatisch berekend. 
 

 

6.7.1.10. Upload PA Beker Contest 

De Cabrillo log kan worden geupload naar de PA Beker robot middels de keuze Upload PA 
Beker Contest. 
Kies de opgeslagen logfile naam.cbr voor upload. 
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Ook voor de PACC geld, eerst opslaan als naam.cbr bestand en dan uploaden op de PACC 
site. 
Met de menukeuze beëindigen ga je weer terug naar het basis scherm. 

6.7.2. Adif 

 
 
Hier wordt de database geïmporteerd en geëxporteerd naar Adif en Csv 
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De bestanden staan opgeslagen in de aangemaakte datamap.| 
 
Middels de view knoppen worden de diverse files getoond in de listbox. 

6.7.2.1. Import Adif 

Bij Import Adif wordt het adif bestand ingelezen in de gekozen database. 
Indien het een nieuwe database betreft laad via het basis scherm een lege (nieuwe) database. 
(Hoofdscherm: bestand/database/Nieuw.) 
 

      
Laad de te importeren file (.adi) .Er volgt een ready melding indien gereed. 

6.7.2.2. Export Adif 

 
Kies de file waarheen geëxporteerd moet worden. (.adi) 

6.7.2.3. Export Csv 

Dit is een formaat wat volgens het comma gescheiden format is opgebouwd. 
Als dit in excel wordt geopend, wordt de data in excel tabellen verwerkt. 
Dit bestand kan dan weer als .xls worden opgeslagen. 
 

 
Kies de file waarheen geëxporteerd moet worden. (.csv) 
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 Datum format /conversie 

In het configuratiescherm kan een keuze worden gemaakt hoe  de datum in de kolom wordt 
weer gegeven. 
Zie Hoofstuk 6.2.2.6 
 
Het format kan zijn DDMMYYYY of YYYYMMDD waar Y staat voor Jaar M voor maand en D 
voor dag. Als namelijk gekozen wordt om de datum met YYYY te laten beginnen kan de kolom 
op data worden gesorteerd. Het andere format levert geen goede kolom sortering op. 
 
Middels de menu keuze Tools\Database is een tool te starten die de datum tabel in 1 keer 
omzet naar een ander format. 

 
 
QSODate -> YMD = de datum kolom omzetten naar YYYYMMDD 
QSODate -> DMY = de datum kolom omzetten naar DDMMYYYY 
 

 QSO 

 
 

Middels de menu keuze Opslaan Standaard QSO worden de gegevens die op dat moment in de 

input velden zijn ingevoerd. Als default opgeslagen, om bij het volgende in te voeren QSO weer 

te worden geladen. 

Deze gegevens worden weer uit de file verwijderd middels de keuze. Wis standaard QSO. 

 Window 

 
In het Windows menu zijn twee keuzes opgenomen. Fixed is de keuze op het scherm te 

verkleinen naar een voor de Contest invoer gemakkelijk formaat. 

Met Max wordt weer teruggeschakeld naar het basis scherm. 



HAMLOGIT MANUAL 

Bestandsnaam: HLIT_Hand_V3.5.docx  blad 36 van 37 

36 

 

 

 Help 

 
Hier kan de help file worden bekeken. (De manual is dit document). 
 
De inhoud bestaat uit links naar de bewuste onderwerpen. 
Klik op een item in de lijst en spring naar het bewuste hoofdstuk. 
 

 
 
Bij About wordt de versie en andere info aangaande de developer weergegeven. 
 

 
 
Met de knop revisions worden de revisies weergegeven in een lijst. 
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 Releases 

 
In volgende releases staat in de planning: 

 Contest score berekeningen zelf kunnen samenstellen, buiten de standaard instellingen. 

 De mogelijkheid systemen te kunnen uitlezen /besturen. 

 

 

 

 
 
 
 


