Nieuwsbrief 3 invoering Sportlink

Beste Bestuursleden,
In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de informatie avonden voor verenigingsfunctionarissen die wij
voor de module Sportlink Club gaan organiseren.
Tevens enige aanvullende informatie van individueel gestelde vragen, die voor iedereen interessant kan zijn.
Overigens kan iedereen naar de vraag- en antwoordsite middels de link: https://www.basketball.nl/nbborganisatie/veel-gestelde-vragen/sportlink
Vereisten voor het gebruik van het mDWF (mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier)
Eén van de belangrijkste wijzigingen met de invoering van Sportlink is de toepassing van het mobiele Digitale
Wedstrijd Formulier (mDWF).
Voor het mDWF is een tablet met minimaal het besturingssysteem Android 4.0 en minimale schermgrootte
10.1 inch vereist. Deze toepassing wordt niet door iOS ondersteund.
De app ‘Sportlinked’ draait wel op zowel Android als iOS. Enkel het live invoeren van events via het onderdeel
mDWF (digitaal wedstrijdformulier) in deze app draait alleen op Android!
De applicatie Sportlink Club draait op alle machines waarop Java is geïnstalleerd.
Daarnaast is het goed te kijken wat er precies nodig is om het scorebord digitaal aan te sluiten (Dit is overigens
geen verplichting.).
Daarvoor is een app vanuit de leverancier nodig, die samenwerkt met Sportlinked. Op dit moment zijn er
samenwerkende apps van Omega en Anatec. De leverancier kan je meer vertellen over hoe dit aangesloten kan
worden.
Verbinding mDWF met internet
Wanneer het mDWF vooraf door de verenigingen is ingevuld (via de app Sportlinked) en er zijn geen
spelerswijzigingen, dan is er op de speelvloer geen direct contact nodig met het internet.
De data van de wedstrijd worden dan op een later tijdstip, wanneer er weer verbinding met het internet is,
verstuurd.
Mochten er voor aanvang van de wedstrijd toch wijzigingen doorgevoerd moeten worden, dan kan dit alleen
als er contact met het internet is. Er wordt daarom aanbevolen een goed lopend wificontact in de hal te
hebben.
Overzetten van gegevens vanuit ISS naar Sportlink
De verenigingen hoeven aankomende zomer niet alle data van de eigen leden en ploegen in Sportlink in te
gaan voeren. Bij de overgang naar Sportlink zullen we zo goed als mogelijk al deze data mee migreren.
Het dient wel aanbeveling om de data voorafgaand aan het seizoen te controleren. Ook foto’s van leden zullen
worden meegenomen in de migratie!

Sportlink Club
Diverse verenigingen hebben incidentele vragen gesteld, die mogelijk ook interessant zijn voor
anderen. Deze zijn geplaatst op de hiervoor vermelde site (link).
Op www.Sportlinkclub.nl (optie ‘Support’) kun je middels handleidingen en video’s alvast
kennismaken met Sportlink Club.
Vragen
Heb je vragen over de implementatie van Sportlink? Stel ze aan ons via e-mail: sportlink@basketball.nl
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