Nieuwsbrief 13 invoering Sportlink

Beste bestuursleden,
Aankomend weekend is het laatste weekend dat er een medewerker telefonisch bereikbaar is, in geval van een
onoplosbaar probleem (crash, stoppen van app) aangaande het DWF. Deze medewerker is te bereiken onder
nummer 030-2020132 (Let op gewijzigd nummer t.o.v. de voorgaande weekenden!!).
Houd u het wedstrijdnummer en de naam van de betreffende afdeling bij de hand. Dan kan de betreffende
medewerker sneller het probleem proberen te achterhalen. Wilt u a.u.b. ook het tijdstip waarop het probleem
zich voordoet en de specificatie van de gebruikte tablet doorgeven? Deze gegevens verzamelen wij dan en
geven die ter controle door aan Sportlink.
Middels onze site https://www.basketball.nl/nbb-organisatie/nieuws/sportlink kunt u alle info (nieuwsbrieven)
en de laatste ontwikkelingen omtrent het DWF terug vinden.
Gegevens en tips n.a.v. afgelopen weekenden:
Maak na elk kwart/periode een screenshot van het wedstrijdformulier:
Het is aan te raden om na elk kwart/periode een screen shot te maken. In het geval van een probleem kunt u
dan te allen tijde de gegevens tot en met de laatste periode terug zien en evt. meenemen richting een papieren
sheet. Deze screen shots kunt u na afloop bij een juiste vastlegging van de wedstrijd weer verwijderen.
Het vastleggen van een NO:
Een NO (Niet Opkomen van een tegenstander of arbiters) kunt u ook in het digitaal formulier vastleggen.
Wanneer u naar het digitaal formulier gaat en bij de controlepagina van beide teams aankomt, kunt u rechts
bovenin het vakje met het kruis er in aanklikken. Hier kunt u melding geven van het niet spelen van de
wedstrijd. U krijgt hier meerdere keuzes, waaronder het niet opkomen van het bezoekende team (of
thuisteam, of scheidsrechters). Vervolgens kunt u onderaan de wedstrijd afgelasten.
Problemen met zichtbaarheid op de tablet; lettertype verkleinen:
Wanneer u moeite heeft met de zichtbaarheid op de tablet (oorzaak in de regel een te kleine tablet), kunt u dit
in veel gevallen verhelpen door het standaard lettertype van de tablet te verkleinen. Voorbeelden zijn o.a.
standen die onder elkaar staan i.p.v. achter elkaar (bij scores boven de 100 punten, dus i.p.v. de 3 getallen 100
achter elkaar, de laatste 0 onder de 10). Hierdoor kan in het middenkader geen ruimte meer zijn om het
wedstrijdverslag te tonen en of aan te passen. Mogelijk kan daardoor een wedstrijd niet worden vastgelegd. Na
aanpassing van de grote van het lettertype zal de stand weer normaal getoond worden en zijn de activiteiten in
het wedstrijdverslag weer benaderbaar. Wedstrijden zijn dan na de benodigde aanpassing weer vast te leggen.
Blauwdruk van ploeg komt niet tevoorschijn bij het digitaal wedstrijd formulier:
Wanneer een ploegopgave in het DWF niet tevoorschijn komt, kunt u middels de + knop de spelers en coach
(startende 5, aanvoerder, rugnummers) toch nog toevoegen.
Vragen
Heb je vragen over de implementatie van Sportlink? Stel ze aan ons via e-mail: sportlink@basketball.nl.
Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND

