Nieuwsbrief 11 invoering Sportlink

Beste bestuursleden,
Hierbij ontvang je de 11e Nieuwsbrief omtrent Sportlink.
Via deze Nieuwsbrief willen wij je wederom informeren over een aantal zaken v.w.b. Sportlink.
Als eerste de DWF-cijfers van het afgelopen weekend:
Landelijk
47%
Noord
53%
Oost
70%
Zuid
65%
West
43%
Noord-Holland
40%
Wederom een goede stap voorwaarts. Onze complimenten wederom voor de verenigingen die reeds
werken met het mDWF.
Bij Sportlink is men nu druk doende met het aanpassen van veel ingebrachte punten.
Een aantal zaken wordt al op korte termijn aangepast, andere zaken zullen langer op zich laten
wachten. Wees er van overtuigd dat we aandacht hebben voor alle ingebrachte punten, echter niet
alles kan of wordt aangepast.

Tablets waarbij het DWF niet goed zichtbaar op is of waarbij de melding komt dat de applicatie is
gestopt.
We krijgen nog steeds mail van verenigingen welke melden dat op het tablet dat zij gebruiken het
DWF slecht of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, of waarbij de applicatie zelfs stopt.
Wij hebben met Sportlink afgesproken dat wij een lijst samenstellen, zodat zij een totaaloverzicht
hebben bij welke tablets het DWF nog niet of niet optimaal functioneert.
Vriendelijk verzoeken wij je, ook als je dat al een keer eerder (per mail of telefoon) hebt ingebracht,
ons dit te melden. We ontvangen dan graag de volgende gegevens van je:
Naam
Contactpersoon
vereniging

Tel.
nummer

E-mail

Merk
Tablet

Type (jaar)

Hoeveel Android
inch
versie

Resolutie

Koppeling App met scorebord
Wij hebben eerder gemeld dat er een mogelijkheid bestaat om een scorebord digitaal aan te sluiten
op de Sportlink-app (dit is overigens geen verplichting). Daarvoor is een app vanuit de leverancier
nodig, die samenwerkt met de Sportlink-app.
Vanuit Sportlink wil men met alle scorebordleveranciers om de tafel gaan zitten, om de
mogelijkheden hiervoor te bespreken.
Graag ontvangen wij van de verenigingen een opgaaf van het merk en type scorebord dat er in de hal
hangt, en als het mogelijk is de contactgegevens van de leverancier.

Merk scorebord

Type

Contactgegevens leveranciers

Vragen
Heb je nog andere vragen over de implementatie van Sportlink?
Klik hier voor de support website van Sportlink gericht op basketball.
Of stel ze aan ons via e-mail: sportlink@basketball.nl
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND
Projectgroep Sportlink
Jeroen de Groot

