NBB-Rekenprogramma
Optimale ondersteuning voor de wekelijkse clubavond. Op de volgende
uitgangspunten kunt u blijven ‘rekenen’:

Simpel in bediening

het is nog nooit zo gemakkelijk geweest

om de clubavond en de clubwebsite bij te houden.

			

			

Sterk in communicatie
clubleden blijven echt bij de club betrokken.

Compleet in mogelijkheden
de club kan zijn leden een gevarieerd aanbod bieden.

			
				

Eigentijds de NBB investeert,
houdt de IT-ontwikkelingen bij.

Economisch zodat u weet dat u nooit teveel betaalt.
Volledig ondersteund NBB zorgt
		

voor cursussen en een optimale helpdesk.		

Extra

Meer informatie
Nederlandse Bridge Bond
Kennedylaan 9
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Op de NBB kunt u rekenen
NBB-Rekenprogramma

Categorie

Yolanda Schaefer, voorzitter BC de Groene Brug

‘De uitslagenservice voorziet in

behoefte die ik niet had voorzien.’
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Onderwerp

NBB-Rekenprogramma

Bridge-It

Aantal installaties

Software gratis.
Aantal installaties (licenties) per club onbeperkt.

€ 250,- en € 115,- per extra installatie (licentie).
op Bridge-It gegeven. NBB-leden hebben een vaste korting en
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Henk van den Hoven, wedstrijdleider Bridgekring 84
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‘Stiekem kijk ik altijd wat
Carla op mijn spel gedaan heeft.’

Servicecontract per jaar
(nodig voor updates)

Service en ondersteuning gratis.
De NBB investeert permanent in het programma.

€ 85,00 (+ € 50 per extra installatie (licentie)).

Aanschaf hardware (Bridgemates
en randapparatuur)

Altijd de laagste prijzen.

Niet de laagste prijzen.

Techniek

Er is een koppeling tussen het NBB-rekenprogramma en de gratis clubwebsite.

Geen koppeling.

Uitslagen via internet

Met één druk op de knop. De clubfunctionaris hoeft niet veel IT-kennis te hebben.

Geen website-faciliteiten.
Via Bridge-IT is e-mailen mogelijk maar dit is bewerkelijk en
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‘Het NBB-Rekenprogramma
maakt de club

de laagste prijsgarantie bij aanschaf van elke Bridgemate.
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Bij aanschaf van grote aantallen Bridgemates worden kortingen
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kan als spam worden beschouwd door providers.

Inlezen bestanden

Automatisch kunnen ledenbestand e.d. (foutloos) worden ingevoerd.

Handmatige invoer.

Spelverdelingen en frequentiestaten
op internet

Meer dan 130.000 (!) keer per week kijken NBB-leden naar de uitslag.

Niet mogelijk.

Externe rapporten

De NBB zorgt dat er veel soorten mooi verzorgde rapportages mogelijk zijn.

Beperkt mogelijk.

Helpdesk en
ondersteuning

Kijkt desgewenst mee op uw computer! Regionale opleidingen en opleidingsmateriaal
(gratis)! FAQ op internet. Bereikbaar op kantoortijden.

FAQ op internet.
Bereikbaar op kantoortijden.

Individuele drive

Volledig ondersteund.

Niet mogelijk.

Paren: driemanschappen ondersteund

Dit geeft clubleden die minder vaak kunnen/willen spelen veel mogelijkheden!

Niet mogelijk.

Paren: extra mogelijkheden door
meesterpunten

Meesterpunten worden volledig geautomatiseerd toegekend en verwerkt in clubklassement.

Niet mogelijk.

Paren: indelen met WIP 2000

Vooral bij wisselende opkomsten: ideaal om de wedstrijdindeling goed te krijgen.

Geen koppeling met WIP 2000.

Viertallen

Volledig ondersteund.

Niet mogelijk.

Wedstrijd met Patton-telling

Volledig ondersteund.

Niet mogelijk.

