
Slumpgeneratorn 

Användningsområden 

Om du har anordnat ett lotteri kan du använda slumpgeneratorn för dragningen – läs Lotteri nedan 

Du kan använda slumpgeneratorn för att tippa – Måltips, Lotto, Keno eller vilket slumpmässigt spel som helst. 
Läs Tips  nedan. 

Du kan också rätta raderna – läs Rätta tips . 

 
Lotteri 

Om du har anordnat ett lotteri kan du göra dragningen med hjälp av Slumpgeneratorn. Välj <Lotteridragning> 
bland alternativen. 

Du får ange hur många nummer som ska dras samt lägsta och högsta nummer som får användas. 

Lägsta nummer är vanligtvis 1 om inte lottnummerserien börjar på ett högre tal. 

Högsta nummer är förstås det högsta nummer som förekommer i lotteriet. 
 

Du kan göra flera dragningar på samma lotteri, högsta vinsten kanske bara ett nummer, andra några till 
och så fler och fler beroende på vinstnivå. Spara alla dragningarna (klicka på <Spara>) så kan du få 
alltsammans utskrivet när du är klar.  

När du använder detta alternativ, kommer ett draget nummer bara att förekomma en gång – det blockeras 
alltså i de följande dragningarna. 

Programmet sorterar sparade rader efter datum. Gör du fler dragningar i olika lotterier under samma dag, 
kommer dessa att blandas ihop. När du gjort en dragning klar – skriv ut och radera sedan dessa poster 
innan du gör en ny dragning! Detsamma gäller andra slumpserier som du skapat under en och samma dag. 

Du kan ändra numren i dragningarna, men dessa ändringar kommer inte att sparas. 

Tips 

Du kan förstås använda de skapade slumpraderna till tips av olika slag, Lotto, Måltips, Keno o.s.v. 

Precis som vid lotteridragning får du ange hur många nummer raden ska bestå av samt lägsta och högsta 
nummer som får förekomma. Lägsta nummer är vanligtvis 1. Högsta nummer beror på spelet, Lotto är 35, 
Måltips är 30 och Keno 70.  

Om du sparar raderna kan du rätta dem senare. 

Du kan ändra nummer i rader som tagits fram på detta sätt. Sparar du raden spras den med de ändringar 
du gjort. 

 
Rätta tips  

För att rätta dina rader, väljer du <Jämföra existerande serie…>. Du får först ange hur många nummer den rätta 
raden består av. Så många textrutor kommer upp på skärmen. Fyll i och avsluta var och en med [Enter]. När alla 
är ifyllda, visas en lista på alla sparade rader. Välj vilken du vill rätta. Klicka på <Starta>. 

Den sparade raden visas på skärmen – på den rätta raden blir alla nummer som är rätt inprickade gröna. 

Har du tippat fler rader är det bara att fortsätta med nästa. 

Om du rättar en Lottorad finns det ju 4 extranummer. För att skilja dem från de ordinarie numren kan du 
skriva in de 7 ordinarie först och extranumren sist. Då kan du lätt se vilka av de rätta numren som är 
ordinarie och vilka som är extra. 



När du väl tagit fram en rad, kan du ändra i den, men detta påverkar inte någonting. Programmet ignorerar 
alla ändringar. Har du skrivit in fel ’rätt rad’ får du börja om från början. 

 

Visa sparade rader 

Det finns två alternativ på startmenyn. Du kan få raderna samlade datumvis, eller en lista på alla som finns. 

Väljer du datumvis får du en lista med alla de datum som rader sparats och en uppgift på hur många rader som 
sparats just den dagen. Väljer du en dag, visas alla rader som skapats den dagen efter varann på skärmen. 

Väljer du alla står fortfarande datum de skapats , men följande siffra visar hur många nummer varje rad 
innehåller. Bara den aktuella raden visas. 

Klickar du på <Visa alla> visas alltid samtliga sparade rader med datum angivet för var och en. Detta oavsett 
om du tagit fram raderna datumvis eller samtliga. 

 
Utskrifter 

Du kan skriva ut den nummerserie som visas på skärmen genom att klicka på <Skriv ut>. Om det finns andra 
rader sparade, skapade samma dag, får du en fråga om du vill ha alla utskrivna. Du kan bara få raden utskriven 
vid ett senare tillfälle om du sparat den. 
 

Utveckling 

Trocadéro arbetar på ett sätt att skilja rader som skapats samma dag. Istället för datum vill vi att rader som tillhör 
ett och samma tips eller en och samma dragning ska hänga ihop. Titta in på vår hems ida www.trocadéro.com då 
och då, så ser du när vi är klara med detta. 
 

 


