Handleiding gebruik Scorebord-app
1. Scorebord-app
Op de door Mediamens geleverde Android Sticks is de Scorebord-app al geïnstalleerd.
Om de Android stick aan te sluiten, volgt u de volgende stappen:
1. Sluit de Android stick aan op de HDMI ingang van een TV. Eventueel kunt u de meegeleverde
HDMI verlengkabel gebruiken.
2. Zet de TV aan.
3. Kies op de TV HDMI als input.
U ziet het volgende scherm op de TV verschijnen:

Figuur 1.1 Startscherm Android stick
U kunt de Android stick op een aantal manieren bedienen:
• Met behulp van de meegeleverde afstandsbediening. Gebruik in dit geval ook de meegeleverde
kabel met infrarood kop.
• Met behulp van een USB muis. Deze bediening werkt een stuk gemakkelijker. Er verschijnt een
aanwijzer op het scherm en u kunt sneller uw keuze maken.
Om de Scorebord-app te starten, kiest u met de afstandsbediening of de muis de snelkoppeling NBB
Scorebord. U start de app met de OK toets.
1

Figuur 1.2 Startscherm Scorebord app
Rechtsboven staat de actuele tijd. Daaronder worden van links naar rechts de logo’s van de
Nederlandse Beugel Bond, NOC-NFS en Lotto getoond. Daar weer onder de scores; links de score van
het thuisteam en rechts de score van het bezoekende team. De witte en zwarte balken eronder
geven de balkleuren aan van beide teams. Deze kunt u veranderen van kleur (wit, zwart, rood, blauw,
groen of geel).
Nadat er een koppeling is gemaakt via Bluetooth, wordt extra informatie getoond over de partij die
bezig is:

Figuur 1.3 Een enkelpartij in gang
Bovenaan wordt de competitienaam getoond. Onderaan de speler- en teamnamen van het thuis- en
bezoekende team. De score in deze partij is momenteel 8-4 in het voordeel van het thuisteam.
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De partij timer start automatisch wanneer er voor het eerst gescoord wordt, en stopt zodra een
team 30 punten heeft.

Figuur 1.4 Een dubbelpartij in gang
Wanneer een dubbelpartij wordt gespeeld, schuiven de scores omhoog, zodat ook de namen van de
tweede spelers getoond kunnen worden. Indien een naam te lang is om getoond te worden, wordt
deze ingekort en worden er 3 puntjes getoond. (Op de controller app is de naam wel volledig
zichtbaar.)
De cijfers in het groen geven de partijscore aan; in dit voorbeeld heeft het bezoekende team 1 partij
gewonnen.
U kunt de Scorebord-app op twee manieren sluiten:
• U drukt (meermaals) op de terug-toets op de afstandsbediening (pijl naar links) totdat u het
startscherm van de Android stick ziet (figuur 1.1).
• U klikt op de OK toets van de afstandsbediening. Onderin het scherm verschijnen dan een aantal
knoppen. Klik op de knop Scorebord sluiten.
Om de systeemtijd aan te passen, kunt u een tweetal dingen doen (in Android instellingen):
1. Internet instellen (WIFI) op de Android stick en de tijd instellen op automatische netwerk tijd.
2. De tijd handmatig instellen. Let op: Op het moment dat de stroom wordt uitgeschakeld van de
Android stick, zal de handmatige tijdsinstelling verloren gaan en moet de volgende keer de tijd
opnieuw worden ingesteld.
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2. Controller app
2.1 Installatie
Ga naar http://www.beugelen.nl/apk/scorebordcontroller.apk en download de Controller app.
Na het downloaden wordt de Controller app automatisch geïnstalleerd.
Indien door bepaalde instellingen op de tablet automatische installatie niet mogelijk is, verschijnt
een melding zoals onderstaand:

Figuur 2.1 Installatie blokkering
Ga in dat geval eerst naar Instellingen. Kies daarna Beveiliging en dan Onbekende bronnen. Maak de
optie onbekende bronnen actief door deze aan te vinken of in te schakelen. Hierdoor kunt u ook
apps installeren die niet via een app store worden aangeboden.
Na de installatie zal de Controller app te vinden zijn in alle toepassingen onder de naam Nederlandse
Beugel Bond. In sommige gevallen wordt er automatisch een snelkoppeling op het startscherm
geplaatst.

2.2 Hoofdscherm

Figuur 2.2 Hoofdscherm Controller app
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Het hoofdscherm van de Controller app bevat een aantal knoppen:
1. Nieuwe wedstrijd: maak een nieuwe oefenwedstrijd aan (hoofdstuk 2.3).
2. Download competitie wedstrijden: log in en download de beschikbare competitie
wedstrijden. Deze knop is actief indien internet beschikbaar is (hoofdstuk 2.4).
3. Kies competitie wedstrijd: indien er competitie wedstrijden beschikbaar zijn, wordt deze
knop actief (hoofdstuk 2.4).
U kunt de Controller app afsluiten door op de terug-knop van de tablet te drukken.

2.3 Oefenwedstrijd
Kies in het hoofdscherm de optie Nieuwe wedstrijd (figuur 2.2) om een oefenwedstrijd toe te
voegen.
Op de volgende pagina die verschijnt, kunt u de teams instellen en partijen toevoegen.
Om de teamnamen te wijzigen, volgt u onderstaande stappen:
1. Klik rechtsboven op teams wijzigen.
2. Vul de naam van het thuis- en het bezoekende uitteam in.
3. Klik op Wijzigen om de teamnamen te wijzen.

Figuur 2.3 Oefenwedstrijd partij toevoegen
U kunt één of meerdere partijen toevoegen (figuur 2.3):
1. Klik eerst op enkel of dubbel (met 2 of 4 mannetjes)
2. Vul de namen van de thuis- en bezoekende uitspeler(s) in
3. Klik daarna op Toevoegen om de partij toe te voegen.
Om de spelernamen van een partij te wijzigen, klikt u eerst op de betreffende partij. Er verschijnt dan
een venster met de reeds ingevulde spelernamen. Pas deze aan naar wens en klik daarna op
Wijzigen.
Om een partij te verwijderen, houdt u uw vinger vast op de betreffende partij totdat er een venster
verschijnt met de vraag of u het zeker weet dat u de partij wilt verwijderen. Klik op Verwijderen.
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Nadat alle partijen zijn ingevoerd, kiest u onder in het scherm Wedstrijd spelen. Deze knop is actief
nadat er minimaal één partij is toegevoegd.

2.4 Competitiewedstrijd
Om een competitiewedstrijd te kunnen kiezen, moeten de wedstrijden eerst gedownload worden
naar de tablet. Kies in het hoofdscherm Download competitie wedstrijden. In het volgende venster
dat verschijnt, kunt u inloggen.

Figuur 2.4 Inloggen
Gebruik de inloggegevens van een webmaster, competitieleider of een verenigingsaccount. Nadat
succesvol is ingelogd, worden deze gegevens automatisch onthouden voor toekomstige logins.
De wedstrijden die vandaag plaatsvinden worden gedownload naar de tablet. Verder worden alleen
wedstrijden gedownload die de gebruiker op basis van zijn inloggegevens mag invullen. Een
webmaster of competitieleider ziet alle wedstrijden, maar een vereniging ziet alleen de thuis
wedstrijden.

Figuur 2.5 Hoofdscherm Controller app
Nadat er wedstrijden zijn gedownload, wordt de knop Kies competitie wedstrijd actief. Klik hierop.
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Figuur 2.6 Kies competitie wedstrijd scherm
Klik rechtsboven op kies wedstrijd.

Figuur 2.7 Kies competitie wedstrijd dialoog
Gebruik de verschillende filters om de gewenste wedstrijd te kiezen. Klik op Kiezen.
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Figuur 2.8 Kies partij spelers dialoog
Er kunnen één of meerdere partijen worden toegevoegd. Om een partij toe te voegen, volgt u
onderstaande stappen (figuur 2.8):
1. Klik op enkel of dubbel partij (met 2 of 4 mannetjes)
2. Kies de spelers van het thuis- en het bezoekende uit-team. De hoofd teamspelers staan bovenaan
in de lijst.
3. Klik op Kiezen om de keuze te bevestigen en de partij toe te voegen.
Als u de spelers van een partij wilt wijzigen, klikt u op de betreffende partij. In het venster dat
verschijnt, worden de reeds gekozen spelers getoond. Pas deze aan naar wens en klik daarna op
Kiezen.
Om een partij te verwijderen, houdt u uw vinger vast op de betreffende partij totdat er een venster
verschijnt met de vraag of u het zeker weet dat u de partij wilt verwijderen. Klik op Verwijderen.

Figuur 2.9 Competitie wedstrijd ingevuld
Nadat alle partijen zijn ingevoerd, kiest u onder in het scherm wedstrijd spelen. Deze knop is actief,
wanneer er minimaal één partij is toegevoegd.
8

2.5 Wedstrijd voortgang
Nadat u op wedstrijd spelen hebt geklikt, verschijnt onderstaand scherm:

Figuur 2.10 Wedstrijd voortgang start
Links worden de partijen getoond; rechts de details van de gekozen partij.
Middels de plus- en min-knop kunt u de score aanpassen.
De witte en zwarte bollen geven de balkleuren aan van de teams in de gekozen partij. Klik op een bol
om de kleur aan te passen:

Figuur 2.11 Bal kleur kiezen
Linksonder ziet u de actuele status van de verbinding. Op dit moment is er geen verbinding. Klik op
verbinden om verbinding te maken met de TV. Nadat er succesvol een verbinding is gemaakt, wordt
de knop groen en verandert de tekst naar verbonden (figuur 2.12).
Ga naar hoofdstuk 3 indien er verbindingsproblemen zijn of als u de eerste keer verbinding maakt
met de TV.
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Op het moment dat er verbinding is met de TV, verschijnt onder in het midden een knop
Synchroniseren of Tonen op TV (afhankelijk van welke partij momenteel op de TV getoond wordt).
De partij die momenteel getoond wordt op de TV is herkenbaar aan een groen TV-icoon i.p.v. een
grijs.

Figuur 2.12 Verbonden met TV
In figuur 2.12 is te zien dat partij 1 momenteel op de TV wordt getoond (groen icoon). Op de tablet
wordt momenteel partij 2 bekeken. Klik op Tonen op TV om partij 2 op de TV te tonen.
Om de wedstrijd af te sluiten, drukt u op de terug-knop op uw tablet of kiest u in het menu
Wedstrijd stoppen. U ziet dan onderstaande vraag. Kies Stoppen om de wedstrijd af te sluiten en
terug naar het hoofdscherm te gaan.

Figuur 2.15 Wedstrijd afsluiten
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2.6 Competitie wedstrijd opslaan
Nadat een competitie wedstrijd is afgerond, verschijnt onderin het scherm de knop Opslaan in
website.

Figuur 2.14 Wedstrijd afgerond
Als u hierop klikt, verschijnt onderstaand inlogformulier (zoals bij het downloaden van wedstrijden).
De inloggegevens zijn al ingevuld, maar kunnen aangepast worden.

Figuur 2.15 Inloggen
Kies Inloggen om in te loggen en de wedstrijd op te slaan. U ziet een melding zodat u weet of het is
gelukt. Nadat de wedstrijd is opgeslagen, kunt u de wedstrijd afsluiten.
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3. Nieuwe Bluetooth koppeling
Let op: De Controller en Scorebord applicaties kunnen ook communiceren via Wi-Fi in plaats van
Bluetooth. Deze informatie staat beschreven bij punt 4.
Voor het eerste gebruik moeten de Controller app en Scorebord app eenmalig met elkaar worden
gekoppeld.
In het wedstrijd voortgang scherm kunt u het menu rechtsboven openen door op de 3 puntjes te
klikken (Figuur 3.1). Indien u de 3 puntjes rechtsboven niet ziet, dan heeft u waarschijnlijk een
hardware knop onderaan de tablet die het menu opent. Klik hierop om het menu te openen (3.2).

Figuur 3.1 App menu via knop rechtsboven

Figuur 3.2 App menu via hardware knop
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Kies in het menu dat verschijnt de optie Verbinden met scorebord.

Figuur 3.3 Bluetooth apparaten
Zoek in de lijst met gekoppelde apparaten naar het apparaat genaamd NBB Scorebord.
Indien dit apparaat (nog) niet zichtbaar is, klikt u op de knop Apparaten scannen. Na het scannen
moet NBB Scorebord getoond worden bij de andere beschikbare apparaten zoals getoond in figuur
3.3. Klik daarna op NBB Scorebord.
Vervolgens verschijnt zowel op de tablet als op de TV een melding waarin u wordt gevraagd om de
verbinding toe te staan. Bevestig dit verzoek op beide apparaten om verbinding te maken.

Figuur 3.4 Controller app Bluetooth-koppelingsverzoek
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Figuur 3.5 Scorebord app Bluetooth-koppelingsverzoek
Indien het koppelingsverzoek niet op de TV wordt getoond, is deze waarschijnlijk in de achtergrond
beschikbaar en niet zichtbaar. Om dit probleem te verhelpen, gebruikt u een aangesloten USB muis
(de afstandsbediening is hiervoor niet geschikt). Klik bovenin het scherm. Linksboven zal een melding
zichtbaar zijn. Trek met de muis linksboven naar beneden. Klik dan op de Bluetooth melding om het
koppelingsverzoek scherm te tonen.
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4. Wi-Fi Direct
De Controller en Scorebord applicaties kunnen ook communiceren via Wi-Fi in plaats van Bluetooth.
Er wordt dan gebruikt gemaakt van Wi-Fi Direct. Met behulp van deze techniek kunnen apparaten
elkaar eenvoudig ‘vinden’. Ze hoeven niet beide op hetzelfde Wi-Fi netwerk actief te zijn, wel
moeten ze in Wi-Fi bereik zijn van elkaar.
In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe Wi-Fi Direct wordt ingesteld in het systeem, de
Scorebord applicatie en de Controller applicatie.

4.1 Instellen in systeem

Figuur 4.1 Wi-Fi netwerken
Klik op het WiFi-icoon. De afbeeldingen hierboven en hiernaast
tonen aan dat de inhoud van het menu kan verschillen in
terminologie.
Kies in het menu dat verschijnt Geavanceerd (of Instellingen).
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Figuur 4.2 Wi-Fi geavanceerde instellingen
Kies in het volgende scherm WLAN Direct of Wi-Fi Direct zoals
rechts te zien is.
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Figuur 4.3 Wi-Fi Direct instellingen
In bovenstaand scherm zijn de instellingen te zien van Wi-Fi Direct.
Rechtsboven kan de naam van het apparaat gewijzigd worden, zodat deze herkenbaar is voor een
ander Wi-Fi Direct apparaat.
Als er momenteel andere Wi-Fi Direct apparaten in de buurt zijn, dan worden deze getoond bij het
kopje “Peer-apparaten”.
Als er in het verleden koppelingen zijn gemaakt tussen dit apparaat en andere Wi-Fi Direct apparaten
worden deze getoond als groep onder het kopje “Onthouden groepen”.
Bij problemen is het raadzaam om deze groepen te ‘vergeten’ en daarna automatisch opnieuw aan
te maken via de Controller en Scorebord applicaties. Klik op de naam van een groep om deze groep
te ‘vergeten’.
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4.2 Instellen in Scorebord-app
Klik op het hoofdscherm met een muis of een afstandsbediening om het menu te tonen, zoals
hieronder te zien is.

Figuur 4.4 Scorebord menu
Kies vervolgens het menu Instellingen om het instellingen-scherm te openen (figuur 4.5).

Figuur 4.5 Scorebord instellingen
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Klik daarna op Communicatie via en kies Bluetooth of Wi-Fi Direct.
Afhankelijk van het communicatie type wordt daaronder een menu actief. Hiermee kunnen sneller
de desbetreffende systeem instellingen geopend worden.
Ga terug naar het hoofdscherm via de terug-toets op de afstandsbediening. Klik met de muis
linksboven op het pijltje.
In het hoofdscherm wordt de server automatisch gestart en wordt er gewacht op binnenkomende
verbindingen.
Bij verbindingsproblemen kan de server herstart worden via de knop Server herstarten in het
Scorebord menu (figuur 4.4). Ook kan de communicatie geraadpleegd worden tussen Scorebord en
Controller applicatie via de knop Communicatie tonen in hetzelfde menu.

4.3 Instellen in Controller app
Op het moment dat een wedstrijd wordt gespeeld, kan verbinding worden gemaakt met het
Scorebord. Klik rechtsboven op de 3 puntjes om het menu te openen.
Dit kan op bepaalde type tablets ook een knop zijn op tablet zelf.

Figuur 4.6 Controller menu
Kies daarna op Instellingen (figuur 4.7) en vervolgens op Communicatie via om te kiezen uit
Bluetooth of Wi-Fi Direct..
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Figuur 4.7 Controller instellingen
Afhankelijk van het communicatie type wordt daaronder een menu actief. Hiermee kunnen sneller
de desbetreffende systeeminstellingen geopend worden.
Ga terug naar het hoofdscherm via de terug-toets op de tablet of klik linksboven op het pijltje.
Indien dit de eerste keer is dat er via Wi-Fi Direct verbinding wordt gemaakt met het scorebord,
moet het Scorebord eerst worden gevonden. Klik op verbinden met scorebord in het en klik daarna
op Apparaten scannen om de scan te starten.

Figuur 4.8 Wi-Fi Direct scan
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Figuur 4.9 Wi-Fi Direct scan resultaat
Indien het scorebord is gevonden, wordt dit in de lijst van beschikbare apparaten getoond. Klik op
het apparaat om verbinding te maken. Vervolgens wordt geprobeerd om de verbinding te maken.

Figuur 4.10 Bezig met verbinden
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Als dit de eerste keer is dat er via Wi-Fi Direct verbinding wordt gemaakt met het scorebord, dan
wordt op het scorebord een koppelingsverzoek getoond. Klik op ACCEPTEREN.

Figuur 4.11 Binnenkomend koppelingsverzoek
Onderstaand scherm verschijnt nadat een succesvolle verbinding tot stand is gebracht.

Figuur 4.12 Succesvol verbonden
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Net zoals bij Bluetooth wordt het apparaat onthouden waarmee voor het laatst een verbinding is
gemaakt. Dus via de knop linksonder kan sneller een verbinding worden gemaakt.
Bij verbindingsproblemen kan de communicatie geraadpleegd worden tussen Scorebord en
Controller applicatie via het menu Communicatie (figuur 4.6).

Figuur 4.13 Communicatie

4.4 Troubleshooting
•
•
•
•
•

Stel op beide apparaten hetzelfde communicatie type in (figuur 4.5 en figuur 4.7).
‘Vergeet’ op beide apparaten alle Wi-Fi Direct groepen (figuur 4.3). Maak daarna opnieuw
verbinding (figuur 4.8).
Het koppelingsverzoek (figuur 4.11) kan soms op achtergrond getoond worden; gebruik een
muis om gemakkelijker te koppelen.
Het compleet herstarten van beide applicaties kan ook helpen.
Wi-Fi Direct is net als Bluetooth onderhevig aan (ver)storingen uit de omgeving. Probeer
beide uit en kies de verbinding met het beste resultaat.

23

