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BRIDGEMATE APP NIEUWS
De Bridgemate app is al weer enkele jaren beschikbaar als toevoeging op het Bridgemate
scoresysteem. Wekelijks genieten honderden bridgeverenigingen in Nederland van het extra plezier en
de toegevoegde waarde die de app biedt voor de club en haar spelers. In deze e-mail vindt u een
overzicht van de meest gebruikte functies van de Bridgemate app en wat de app voor uw vereniging
kan betekenen. Indien gewenst kan Bridge Systems de configuratie van de Bridgemate app voor u
compleet verzorgen. Een mooi moment dus voor uw vereniging om nu de app te introduceren. Lees
snel verder!

WAT IS DE BRIDGEMATE APP ?

Met de Bridgemate app kan de bridgevereniging tijdens of na de zitting alle persoonlijke scores, uitslag van de
zitting, gidsbriefjes en andere informatie geheel automatisch naar de smartphone van de spelers toesturen. De
club blijft echter altijd de baas en bepaalt welke informatie tijdens de zitting beschikbaar is.
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Persoonlijke scorekaart

Het gidsbriefje is onmisbaar voor de

De scorekaart biedt de spelers een handig overzicht van de ingevoerde scores.

spelers tijdens de zitting. Elke wijziging

Eventuele fouten kunnen zo snel ontdekt worden. De percentages op het spel

aan het speelschema is direct

worden continue bijgewerkt. Wilt u niet dat de spelers tijdens de zitting naar de
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Tussenstanden en uitslag

Overzicht van andere scores

Indien de club de tussenstand

Wat is bridge zonder te zien wat andere spelers op het spel gedaan hebben.

activeert, toont de app de actuele

Vanuit de app kunnen spelers eenvoudig zien wat andere spelers gedaan

tussenstand. De club bepaalt dus zelf
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krijgen tijdens het spelen.
De Bridgemate app biedt de vereniging en spelers nog veel meer. Zo kunnen spelers spelverdelingen achteraf bekijken,
eventueel het spel naspelen om de optimale speelwijze te bepalen en achteraf thuis op hun gemak nog eens naar de scores
en uitslagen kijken. Voor wedstrijdleiders biedt de app extra mogelijkheden: wedstrijdleiders kunnen de voortgang van de
zitting nauwgezet in de gaten houden en eventueel onwaarschijnlijke contracten direct bekijken. Ook kunnen wedstrijdleider
oproepen vanuit de Bridgemate naar de Bridgemate app van de wedstrijdleider toegezonden worden.
Lees meer over de Bridgemate app

VRAGEN OVER DE BRIDGEMATE APP
Hoe kunnen we voorkomen dat een speler telkens op de telefoon zit te kijken?
U wilt uiteraard niet dat de spelers telkens op hun mobiele telefoon kijken tijdens het spelen. Daarom
heeft de club volledige controle hoe de Bridgemate app zich gedraagt tijdens de zitting. Indien gewenst
kan de app volledig uitgezet worden tijdens de zitting waardoor er geen informatie getoond wordt. De
informatie wordt wel doorgestuurd maar resultaten en uitslagen worden pas getoond als de zitting
volledig is afgelopen. In plaats van volledig uitzetten, kunnen er ook onderdelen apart aan- of uitgezet
worden:
•

Tussenstanden kunnen uitgezet worden. Eventueel kunnen tussenstanden ook zonder
percentages getoond worden (voor een gezonde spanning tijdens de zitting).

•

De scorekaart kan uitgezet worden. Indien de scorekaart wel aan staat, kunnen ingevoerde
spelresultaten direct getoond worden of eventueel pas na afloop van de ronde.

•

Het gidsbriefje kan aan of uit gezet worden.

In alle gevallen geldt dat na afloop van de zititng alle geuploade informatie volledig beschikbaar is voor

de spelers.
Moeten alle spelers van de club de app gebruiken?
Nee. De app is een persoonlijke toevoeging op het Bridgemate scoresysteem waarvan elke speler voor
zichzelf kan besluiten of hij wel of niet de app wil gebruiken.
Kunnen spelers informatie te zien krijgen over spellen die ze nog moeten spelen?
Absoluut niet. Spelers krijgen alleen informatie te zien van de spellen die zij zelf al gespeeld hebben.
Wat kost de Bridgemate app?
De Bridgemate app is voor clubs volledig gratis en ook voor de spelers wordt de app vooralsnog
kosteloos beschikbaar gesteld.

AAN DE SLAG MET DE BRIDGEMATE APP EN HULP BIJ
CONFIGURATIE
Volledige informatie over de mogelijkheden en configuratie van de Bridgemate app leest u in de
Bridgemate app handleiding voor clubs. Indien u persoonlijk door het team van Bridge Systems
bijgestaan wilt worden bij het introduceren en configureren van de Bridgemate app in uw club, neemt u
dan contact met ons of stuurt u een e-mail naar info@bridgemate.nl. Middels hulp op afstand kunnen
wij in samenspraak met u de volledige configuratie verzorgen en alles gebruiksklaar maken voor uw
eerste zitting met de Bridgemate app.

Handige links

Bridgemate support website
Stuurprogramma's, documentatie en
firmware downloaden
Discussieforum
Uw Bridgemate klantpagina
Storing aan Bridgemate hardware melden

Uw klantgegevens
Club: Bridgevereniging Lienden
Klantnummer: 20342
Servicenumber: 9518494
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