NBB-Rekenprogramma

Nummer 111, 28 februari 2016
Dit periodiek is gratis!
Alleen als je graag een bedrag wilt overmaken, mág je dat doen, naar:
rekeningnummer: NL76ABNA0549444440 t.n.v. R.A.M. Stravers (voor
overmaking uit een ander land: BIC-code: ABNANL2A.
Opgelet! Bijdragen zijn alleen toegestaan over reeds gepubliceerd werk!
En elke cent gaat in de ‘Bridgepot’.
Eindejaars bridgedrive en diner
Eind december wordt de Bridgepot geleegd. Van dat geld bridge en dineer
ik dan met het volledige Bridge Serviceteam. Winst wil ik niet maken; als de
pot het toelaat breiden we het aantal deelnemers uit met het inloten van
zoveel mogelijk donateurs.
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(Ont)koppeling meisjesnamen
We hebben inmiddels op de club PC het ledenbestand uniek gemaakt d.m.v.
“Leden loskoppelen van andere speelmomenten”.
Onze club heeft namelijk twee speelmomenten en daarmee werken we
gescheiden.
De dames van de eerste avond geven we niet hun meisjesnaam achter de
naam van hun echtgenoot, en die van de tweede avond wel.
Omdat er in het begin problemen waren met het NBB rekenprogramma en de
Uitslagenservice t.g.v. de nieuwe versies, heeft de ‘tweede’ avond de upload
verzorgd en staan die meisjesnamen in onze standen op de website.
Ik heb inmiddels dus losgekoppeld en had verwacht nu weer onze
damesleden zonder meisjesnaam na upload van de uitslagen en de stand op
de website te krijgen, maar dat blijkt niet het geval.
In onze ‘eerste avond back-up’ komen die meisjesnamen helemaal niet voor.
Wat moet ik doen om die meisjesnamen op de website kwijt te raken?
Overigens in de aan de spelers rondgestuurde uitlagen komen die
meisjesnamen niet voor.
Frans Lejeune
Automatisering NBB:
De namen zoals die op de website getoond worden, komen niet uit het
ledenbestand van het NBB-Rekenprogramma, maar worden op basis
van het NBB-lidnummer uit de NBB-ledenadministratie opgehaald.
Daar zal bij een deel de meisjesnaam er bij staan.
We zijn van plan om de ledenadministratie aan te gaan passen en wel
zo dat de meisjesnaam een apart veld wordt. Daarna moet het mogelijk
worden om de keus te gaan maken om die meisjesnaam al dan niet te
gaan toenen op de website.
Dat zal echter nog wel enkele maanden in beslag nemen om dat aan te
passen.
Twee kampioenen met kofferbridge?
Ik heb een vraag over kofferbridge.
De paren zijn willekeurig gekozen, we weten dus niets over de speelsterkte.
Mijn voorstel in de vereniging was om aan het winnende paar een prijse toe
te kennen. Nu wordt er beweerd dat er twee winnaars zijn, het beste NZ-paar
en het beste OW-paar. Is die bewering juist?
Rob:

Dat klopt helemaal! Om die reden is het niet gek om het sterkste paar
van elk thuiskwartet in dezelfde richting te laten spelen, bijvoorbeeld de
NZ-richting. Dan worden in ieder geval de sterksten met elkaar
vergeleken.
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Wens voor de Bridgemate App
We maken op onze club gebruik van de Bridgemate App en van de optie in
BMPro om de spelverdelingen tijdens de zitting te analyseren tbv het rapport
met de maximaal haalbare scores.
Het is daarom voor ons belangrijk om tijdens de zitting te controleren van
welke spellen er nog geen spelverdeling is ingevoerd, zodat gericht kan
worden gevraagd om dit alsnog te doen.
Via het NBB-Rekenprogramma is dit mogelijk door tussentijds de
spelverdelingen in te lezen en dan via Zitting > Zittinggegevens >
Spelverdeling bekijken te controleren of bij ieder spel iets is ingevoerd.
De controleur kan dan echter wel de spelverdelingen zien, dat is jammer
omdat we geen controleur hebben die zelf niet meespeelt.
Denkbaar lijkt me een Crystal Report (dat alleen aangeeft welke verdelingen
er nog ontbreken, zonder de spelverdelingen zelf te tonen) dat wordt
gedraaid nadat tussentijds tijdens de zitting de spelverdelingen zijn ingelezen.
Is dit in principe een uitvoerbaar idee is, of is het al ergens gerealiseerd en of
dat voor ons beschikbaar is ?
Ron Bouwland
Bridge Systems BV:
Op dit moment is een dergelijke functie nog niet aanwezig. Dit staat wel
op onze (steeds langer wordende) to-do list.
Laatste ronde weg…
Bij de laatste zitting hadden wij geen uitslag op de pc omdat hij de score niet
had ingelezen. Hoe kan ik nu de score via de kastjes handmatig inlezen? Wij
hebben de bridgemate pro.
Kun je mij precies de volgorde vertellen hoe ik dat moet doen.
Ron:

Je start de zitting opnieuw op en je kiest voor scores inlezen via
bridgemate pro/II Vervolgens start BMPRO op. Het basisstation hoeft
niet verbonden te zijn.
Nu neem je de seriële kabel die je ooit bij de bridgemate software hebt
ontvangen.
Bij BMPRO kies je voor zitting en dan bridgemate uitlezen vervolgens
sluit je de bridgemate aan en hij wordt ingelezen. En dan de volgende,
totdat je alles gehad hebt.
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Grootste probleem is vaak, dat men de originele seriële kabel niet meer
kan vinden.
Maar… je kunt ook de zitting opstarten en bij ‘Scores invoeren’ de
‘Zitting continueren’. Als je dat op dezelfde PC doet als waaraan het
basisstation was aangesloten, zal het "bws bestand" weer worden
geopend en als het goed is, staan daar de scores nog in.
Start dus het inlezen via BMPro/II op en kies voor ‘Zitting continueren’.
Vervolgens het tabje ‘Scores verwerken’ en dan kies je voor ‘Start
scoreverwerking’. Als het goed is, worden nu alle scores ingelezen en
kun je de uitslag maken.
Melding Basisstation niet aangesloten!
Vorige week hadden wij problemen op de club met onze computer. We
hebben een backup gezet op mijn prive computer, het basisstation
aangesloten en ingeplugd op mijn computer.
We krijgen de melding “basisstation niet aangesloten”.
Weet jij wat we missen?

Ron:

Om het basisstation te leten communiceren met je PC heb je een driver
nodig die de USB aansluiting bestuurt.
De driver kun je gratis downloaden bij bridgemate.nl onder downloads.
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Voor bridgemate II heb je het programma BM2ServerDriverInstall.exe
nodig en voor BM Pro heb je de "aten" driver nodig..
Beide te downloaden. Installeren en dan zou het vlekkeloos moeten
gaan.
Waar vind ik de SMTP server?
Afgelopen week kwam op onze club het verzenden van email ter sprake.
Uit bovenstaand bestand blijkt, dat op mijn computer bij instellingen/email
alleen poort 25 staat vermeld.
Waar vind ik de SMTP server?
Ron:

De SMTP server is de server die je gebruikt voor je uitgaande mail. In je
email programma kun je bij instellingen en dan servers zien wat jouw
SMTP instellingen moeten zijn.
Ik heb even gegoogled en zo te zien is de smtp server smtp.live.com en
dan poort 587
Je kunt ook als server ingeven "localhost" en dan poort 25. Werkt goed
vanuit de meeste thuis situaties.

Gedraaid spel tijdens de zitting
Op een van onze clubavonden bleek een bord na de eerste ronde onklaar
(gedraaid en kaarten 12/14).
Het spel kon niet meer gespeeld worden.
Er werd besloten dat spel in de volgende ronden als NG te beschouwen.
Als we dat spel nou opnieuw geschud zouden hebben dan zou daarna
doorgespeeld hebben kunnen worden.
Als je zoiets doet, treedt dan bij het NBB automatisch Neuberg in werking?
Rob:

Daar is een mooie oplossing voor!
Vanuit de geopende zitting klik je achtereenvolgens op:
Zitting, Correcties, Spel splitsen. Dan verschijnt het volgende scherm:
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Ga naar de betreffende lijn en het spelnummer; klik op: Wijzig dit spel

Wijzig het aantal ‘Groepen’ van 1 in 2.
Geef de paarnummers die het spel na het schudden speelden Groep 2.
Klik op sluiten en klaar is kees!
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Vreemde vraag
Ik heb een vreemde vraag:
Verleden jaar eigenlijk zonder veel problemen met het rekenprogramma
gewerkt.
Nu bij de nieuwe competitie, en na de laatste verplichte update van de NBB,
gaat het anders.
De scores worden niet direct uitgerekend en na afloop moet ik daar een
opdracht voor geven.
Nu was afgelopen dinsdag een paar keer de stroom uitgevallen en waren de
helft van de spellen niet uitgerekend!. Dus die zitting moet ik laten vervallen.
Waar moet ik vinden dat bridgemate DIRECT de scores gaat uitrekenen?
Net het boek weer doorgenomen, maar kan het niet vinden, zal wel een
instelling zijn (denk ik).
Rob:

Ron:

Ron weet veel meer van het Rekenprogramma dan ik; misschien weet
hij zelfs een kunstgreep waarmee je de resultaten toch nog boven water
kunt krijgen.
We wachten gespannen op zijn antwoord(en).
Het gebeurt regelmatig (en is heel irritant) dat je na een software
update van het NBB rekenprogramma een aantal instellingen kwijt bent.
Laat ik beginnen bij de instellingen:
- je opent de zitting en gaat naar zitting, inlezen scores, bridgemate II
opstarten
- als je eenmaal bent opgestart, komt waarschijnlijk het BMPro Control
scherm (met de rode en groene balletjes)
- ga terug naar het NBB rekenprogramma (via de taakbalk onderin)
- klik op het tabje "opties" en zet de vinkjes aan zoals in bijlage
- als je daarna het rekenprogramma "normaal" afsluit, worden die
instellingen bewaard en volgende keer start het inlezen automatisch
Als je stroom uitval hebt en je hebt de helft van de scores
binnengekregen, is het altijd nog mogelijk de scores uit de bridgemates
in te lezen:
- start het rekenprogramma op
- start het inlezen van de scores
- pak een bridgemate en doe het volgende:
- klik 1 maal op ja, zodat links onder in het schermpje "setup"
verschijnt
- klik op die functietoets (pincode is 749)
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- klik rechts op info
- klik op scores verzenden (er word gemeld welk kastje het is en
hoeveel scores aanwezig zijn)
- klik op ja en het hele handeltje wordt opnieuw verstuurd.
- nu het volgende kastje en dezelfde procedure
- als je alles gedaan hebt, kun je volgens mij alsnog een uitslag maken.
Een individuele paasdrive met het rekenprogramma?
Ik heb een vraag over het rekenprogramma; we willen graag een individuele
paasdrive organiseren.
Moet ik daarvoor de individuele competitie gebruiken?
Dat instellen op 1 zitting?
Of is dit niet mogelijk via de bridgemates en het rekenprogramma
We denken aan twee groepen, één van 28 en één van 24 personen.
Rob:

Dat kan zéker met het Rekenprogramma en Bridgemate!
Ik kan je de nodige schema, toemailen.
Als je die dan parkeert op een gemakkelijk vindbare plaats, kun je ze
daarna vanuit het Rekenprogramma oppikken en gebruiken.
Toelichting op de schema’s:
Het eerste getal van de naam staat voor het aantal personen
waarvoor dat schema geldt. Het tweede getal voor het aantal
ronden. Met 28 personen kun je dus kiezen voor een schema van
6, 7 of 9 ronden.
Je kunt dus ook individueel spelen met een oneven aantal spelers.
Maar… pas op met 23 spelers. Dan zitten steeds 3 spelers stil. Als
je dan kiest voor 10 ronden zitten totaal 10 x 3 = 30 spelers stil;
dan hebben zeven spelers twee keer een rusttafel…
Met 27 spelers en negen ronden komt het wel mooi uit, dan
hebben alle spelers één rusttafel.
Vooraf
Allereerst maak je een groep aan waarin je de individuele
schema’s opslaat. Zo’n groep aanmaken doe je als volgt:
Klik achtereenvolgens op:
Schema / Schemabeheer
Het volgende scherm verschijnt:
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Klik eerst op ‘Nieuw’ aan de linkerzijde – onder Schemasystemen
– Tik als systeemnaam: ‘Individueel’ en klik op OK.
Klik dan op ‘Nieuw’ aan de rechterzijde – onder Onderverdeling –
voer ook daar ‘Individueel’ in, klik op OK en op ‘Sluiten’.
Daarmee heb je het bedje gespreid voor de in te voeren
individuele schema’s. Die ga je op de volgende wijze ‘oppikken’.
Klik achtereenvolgens op:
Schema / Schema toevoegen/ Importeren / Vanuit NBBRekenprogramma. Het volgende schema verschijnt:
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Selecteer allereerst - na een klik op het driehoekje – het
gewenste systeem en de onderverdeling. In beide gevallen kozen
we voor ‘Individueel’.
Klik dan op ‘Bestand’ ga naar de plaats waar je de gewenste
schema’s hebt ‘geparkeerd’ en klik op ‘Importeren’ en op ‘JA’.
Na die ‘Ja’ blijft dit scherm staan, met dezelfde instelling voor
Systeem en Onderverdeling. Je kunt meteen daarna het volgende
schema selecteren in Importeren.
Na deze voorbereidende klus kun je de geïmporteerde schema’s
gebruiken.
Invoeren van de betreffende individuele zitting
Bestand / Nieuwe open zitting – individueel. Het volgende scherm
verschijnt:

Als naam kun je Paasdrive invullen, en als je een Butleruitslag
wilt, klik je voor ‘Butler’.
Pas na het invullen van een naam, kun je ‘Verder’. Het volgende
scherm – Stap 2 – is van levensbelang!!!
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Normaal klik je automatisch op ‘Verder’. Als je nog niet weet met
hoeveel deelnemers je gaat spelen, kun je dat nu ook doen.
Maar… zodra het aantal spelers vaststaat, en je weet welk schema
je gaat gebruiken, moet je – per lijn – het aantal ronden, het
aantal spelgroepen én het aantal spellen per spelgroep op dit
scherm aanpassen naar dat betreffende schema. [Als je kiest voor
drie spellen per ronde, moet je ook de klaargelegde spellen op de
tafels aanpassen naar drie per groep]
Na het invoeren van alle spelers, of het wijzigen van dat aantal,
kun je met de Terugtoetsen terug naar deze 2e Stap voor de
noodzakelijke aanpassing.
Eenmaal aangekomen bij Stap 4 verschijnt het volgende bekende
scherm.
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Schrik niet als je helemaal rechts ziet staan dat er geen schema
aanwezig zou zijn!
We moeten nu immers nog het juiste systeem en onderverdeling
selecteren!
Kies voor Systeem en Onderverdeling voor Individueel. Dan
verschijnt rechts wél het gewenste schema. Verschijnt dat niet, en
had je dat schema wel vooraf ingevoerd, dan moet je terug naar
Stap 2 om het juiste aantal ronden, spelgroepen (en spellen per
spelgroep) aan te passen. Dan weer met Verder naar Stap 4,
waarna dat schema wél in het rechtervak staat en kan worden
gekozen.
Opgelet! De BM-kastjes geven alleen de eerste ronde de
juiste spelersnamen, daarna klopt daar geen drol van, dus
alleen de loopbriefjes aanhouden!
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