Nieuwsbrief 13 invoering Sportlink

Beste bestuursleden,
Hierbij ontvang je de 13e Nieuwsbrief omtrent Sportlink.
Via deze Nieuwsbrief willen wij je wederom informeren over een aantal zaken v.w.b. Sportlink.
Update versie 4.4.0
Men heeft bij Sportlink het testen van versie 4.4.0 afgerond en ze hebben goedkeuring voor zowel
Android als Apple. Deze versie zal vandaag live gezet worden. Hou derhalve de update voor de
Sportlink App goed in de gaten.
In deze versie zitten voornamelijk aanpassingen welke voor alle sportbonden van toepassing zijn. De
aanpassingen voor bijv. een aantal NBB-app gerelateerde zaken (printbaar wedstrijd formulier,
teamfouten, time outs, aanvoerder niet bij basis vijf, foutennotering, rugnummer 0 (00 zal niet
toepasbaar zijn)) zullen pas in de eerstvolgende update worden meegenomen. De aanpassing van
o.a. de tijdsnotering zal helaas langer op zich laten wachten. De uitwerking van de specificaties
hiervoor blijkt moeilijker dan gedacht. De volgende update zal niet heel lang op zich laten wachten.
De aanpassingen gedaan in de versie 4.4.0 staan geheel onderaan deze nieuwsbrief.
Tablets
Er komen (terecht) nog steeds veel vragen over de tablet: Welk merk, afmeting, android versie. Er is
geen voorkeur voor een bepaald merk. Wel is er een eis dat de tablet minimaal Android 4 en 10.1
inch moet zijn. Indien de tablet een lage resolutie heeft (minder dan 1920 x 1200) of niet genoeg dots
per inch (DPI) kan de tablet ook minder goed werken. Daarom verschijnt een melding bij tablets met
minder dan 10.1 inch. De app is inmiddels wel zo aangepast dat het DWF toch te openen is op deze
tablets, maar goede werking kan Sportlink niet garanderen.
Probleem bij scrollen in de app met 12 spelers met stafleden
Een aantal verenigingen heeft melding gemaakt van bovenstaand probleem. Dit was een probleem in
de software van Sportlink. Deze is nu middels de nieuwe versie hersteld. Mochten er toch nog
problemen zijn dan horen wij dat graag.
Melding van serverfouten, ‘spontaan’ afsluiten, trager worden van de app
Serverfouten zijn fouten die optreden zodra de app een reactie van de server krijgt die niet verwerkt
kan worden. Over het algemeen zijn dit bugs. Deze mogen niet voorkomen. Indien deze optreden
ontvangen wij graag het account (van de vereniging, naam van de vereniging, wedstrijd (datum,
teams en nummer) en het stappenplan, zodat men bij Sportlink deze fout kan reproduceren.
Een app sluit niet spontaan af. Het kan zijn dat er fouten optreden waardoor deze afsluit. Zodra de
app dan opnieuw wordt gestart zal deze (binnen het DWF) verder gaan met waar deze was gebleven.
Indien de gebruiker na opnieuw starten van de app opnieuw moet inloggen en alle data weg is, dan
betekent dit dat tijdelijke data is verwijderd. Dit kan je handmatig doen bij een app (zie plaatje
hieronder). Mogelijk staan er andere apps op de tablet die de tablet “opschonen”.
Indien dit probleem zich blijft voordoen bij een vereniging horen wij dat graag.

We hebben meldingen ontvangen dat de app steeds trager wordt bij veel events. Dit wordt op het
moment nader onderzocht. Incomplete events zijn events waar 1 van de verplichte gegevens mist.
Elk event vereist 3 gegevens, namelijk wie, wat en wanneer. Zodra de app tegen een probleem
aanloopt kan het zijn dat deze crasht. Dan volgt een melding bij Android “Basketball.nl is gestopt”.
Dit zijn fouten in de programmatuur. Deze dienen bij Sportlink gemeld te worden, zodat deze bugs
opgelost kunnen worden. Indien deze optreden ontvangen zij graag het account (van de vereniging,
naam van de vereniging, wedstrijd (datum, teams en nummer) en het stappenplan om deze fout te
reproduceren.
Misschien een tip aan de verenigingen om van elk kwart een foto te maken met een smartphone of
de tablet, zodat men op een sheet verder kan wanneer de app crasht of afsluit.
Licenties zichtbaar in de persoonlijke app
In de persoonlijke app zijn bij de leden nu ook de licenties zichtbaar. Er is hier een 2e tabblad op de
digitale spelerspas voor aangemaakt. Via een swipe beweging kunt u deze benaderen.
Functie van coach instellen in de app
We hebben meerdere malen de melding gekregen dat een wedstrijd niet via het DWF kon worden
vastgelegd doordat bij de coach een Tc of Tb genoteerd stond, terwijl deze volgens de app niet als
zodanig ingevoerd stond.
Je dient er bij de ploegopgave goed op te letten dat de coach ook de functie ‘coach’ onder zijn naam
heeft staan. Dit kan via Sportlink Club bij het team geregeld worden. Betreft het een inval coach die
niet in Sportlink bij het team als coach genoteerd staat, dan dient deze persoon als staflid
geselecteerd te worden, vervolgens druk je op de drie puntjes rechts boven in de app. Je kunt de
coach nu ook daadwerkelijk de functie van ‘coach’ geven.

Aanpassingen versie 4.4.0 :
 Verbeteren toegang tot favorieten
Op de homefeed zie je nu onder in het scherm een balk met je favorieten.



Sorteren favorieten
Je kunt nu alle favorieten op volgorde zetten, zodat de meest gebruikte direct
zichtbaar is op de homefeed. Dit kan voor zowel personen, teams als
verenigingen (door elkaar heen).



Zoeken
Bij het zoeken op teams wordt nu direct een
lijst met alle verenigingen getoond. Bij het
invoeren van een zoekterm verandert direct
het resultaat.
Zodra je de vereniging aanklikt wordt de lijst
aangepast naar alle teams van die vereniging.



Lidgegevens/Mijn omgeving
Bij de mijn omgeving (je eigen persoonlijke programma, uitslagen en standen) wordt nu ook
gebruik gemaakt van een tab structuur, zodat je sneller kunt wisselen tussen de schermen.
Deze is samengevoegd met het lidgegevens scherm. Hier staan ook tabs voor teams, official
(indien actief als official) en contact (indien in zelfde team).



Koppelen bij meerder bondsapps
Je kunt nu een actieve koppeling hebben per app. In het menu Instellingen is
een optie toegevoegd “Persoon kiezen”. Hiermee kun je eenvoudig tussen
personen, gekoppeld aan het zelfde account, wisselen.

Gebruikers krijgen niet langer meer de melding dat de koppeling niet meer
klopt en ze moeten uitloggen.
Tevens is de rode melding die gebruikers kregen aangepast naar:
Opnieuw persoon kiezen
Je actieve koppeling is verlopen.


Verbeterde weergave Afgelastingen.

Specs:
een wedstrijd komt in uitslagen indien de wedstrijd vandaag is of in het verleden
ligt (ongeacht tijdstip van wedstrijd of uur van de dag).
een wedstrijd komt in programma indien de wedstrijd vandaag is of in de
toekomst ligt (ongeacht tijdstip van wedstrijd of uur van de dag).
Een wedstrijd op vandaag komt dus zowel in programma als uitslagen.
Dit werkt zo voor de mijn omgeving, de gegevens bij een team en de gegevens bij
een vereniging.

Zie als voorbeeld hieronder de mijn omgeving van speler van Volendam (rkav)
JO14-4 en de teamgegevens van JO14-4

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

