Nieuwsbrief 6 invoering Sportlink

Minimale eisen tablet t.b.v. het mDWF
Zoals al meerdere malen is vermeld in de nieuwsbrieven dient de beeldafmeting van
de tablet minimaal 10.1 inch te zijn (En minimaal Android 4.0). Een scherm van 10.1 inch heeft een
diagonaal beeldscherm van 25,6 cm. Let dus goed op bij de aanschaf van een tablet dat de
beeldafmeting klopt.
Er zijn leveranciers waarvan de tablet kleiner blijkt te zijn dan de leverancier meldt. Dit zal problemen
opleveren met de installatie en het gebruik van de App.
Coach dient lid te zijn van de eigen vereniging
Een opgestelde coach dient lid te zijn van de eigen vereniging. Deze dient minimaal een niet spelend
lidmaatschap te hebben (In Sportlink een lidmaatschap zonder spelactiviteit).
Wanneer een coach ook bij een andere vereniging lid is, zal enkel éénmaal contributie in rekening
gebracht worden. En wel, bij gelijk lidmaatschap, bij de vereniging met het oudste lidmaatschap, dan
wel bij de vereniging met het duurste lidmaatschap.
Demo in de App voorziet enkel in het wedstrijdverslag
De demo in de App voorziet helaas enkel in het wedstrijdverslag. Hier kan niet de ploegopgave op
geoefend worden. Mocht een vereniging hier toch op de een of andere wijze gebruik van willen
maken voor training, dan kan contact opgenomen worden met het bureau
via sportlink@basketball.nl
Consolidatie wedstrijden
De verenigingen hebben nog tot 1 september de tijd om de wedstrijden in Sportlink van de juiste
datum, tijd en sporthal te voorzien. Hierna kunnen de wedstrijden enkel nog via een aanvraag
wedstrijdwijziging in het systeem worden aangepast.
Spelers in verkeerde ploeg geplaatst
Het komt voor dat spelers in de verkeerde ploeg zijn geplaatst. Verenigingen kunnen dit zelfstandig
tot 15 september nu zelf corrigeren:
Als de club naar het teamscherm gaat, het team opent, naar tab "Bondsdeelnemers" gaat, dan kan
daar iemand verwijderd worden.
Dat is dan alsnog niet voldoende, dan moet er eerst het vinkje "Geschiedenis van deelnemers
verbergen" uitgezet worden en dan moet ook de historie van dat lidmaatschap verwijderd worden
(opnieuw op verwijderen klikken).
Daarna zal deze persoon ook in lagere teams te vinden zijn. Als bij een veel lager team dit niet zo is
dan zit er nog een historisch teamlidmaatschap in de weg tussen het team waarin je deze persoon
net verwijderd hebt en het team waarin je hem/haar wil indelen.
Vragen
Heb je nog 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

