
SCOREBORD AANSLUITEN
Aansluiting laptop

Benodigdheden

Aansluiting muurkant

Aansluiting laptopkant

Omklappen tot tablet

Er zijn twee zwarte koffertjes met laptops voor de score bediening. Eén koffer ligt in de rode kast 
in de berging waar ook de ballenrekken staan, de andere koffer ligt in de witte kast in de gezamen-
lijke berging van de kantine. Het is belangrijk dat één complete koffer weer terug komt te 
liggen in de witte kast, omdat we deze ook delen met de andere verenigingen. Het maakt niet 
uit welke laptop wordt gebruikt voor welk veld.

Zie de afbeelding hieronder voor de benodigdheden. Alle benodigdheden, exclusief de haspel, 
horen in de koffer te zitten na gebruik. Zorg ervoor dat de haspel bij de koffer blijft. Als er nog een 
tweede laptop moet worden aangesloten op een ander veld, dan is daar een andere koffer voor 
met de benodigdheden en is er een tweede haspel te vinden bij de koffer.

De kabelbundel in de haspel heeft drie kabels zoals te zien op 
de afbeelding. Zorg ervoor dat de stekker in een stopcontact 
zit en dat de één van de twee verbindingskabels in de ether-
net-poort zit. In de zaal zijn er twee ethernet-poorten die 
werken: links naast het hok van de wedstrijdleiding, te 
zien op de afbeelding. Rol daarna de haspel met het andere 
uiteinde van de kabelbundel uit tot aan de wedstrijdtafel met 
de laptop. Zie aansluiting laptopkant.

Sluit de kabels aan volgens de afbeelding.

Notitie:
Zorg ervoor dat als je in de muur de rode 
kabel doet, je bij de laptop ook de rode ka-
bel gebruikt.

Het scherm van de laptop kan worden 
omgeklapt en als tablet worden gebruikt. Dit 
is het makkelijkst om het te gebruiken.
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Laptop opstarten en verbinding maken
Als alles is aangesloten kan de laptop aan worden gezet. De laptop gaat vanzelf aan bij het open-
klappen van de laptop. Als dit niet gebeurt kan je ook de laptop aanzetten door op het knopje aan 
de rechterkant van de laptop te klikken.

Wanneer de laptop is opgestart moet je deze twee stappen 
volgen:
1. Wacht totdat de laptop is verbonden met het internet. 
Als de internetkabel goed is aangesloten duurt het ongeveer 
30 seconden voordat de laptop verbinding heeft gemaakt. Je 
kan rechtsonderin het beeld zien of de laptop is verbonden of 
niet.

2. Start de ViewAll app op. Deze staat rechtsboven op het 
bureaublad.

Zorg ervoor dat de app pas wordt geopend nadat de verbinding is gemaakt! Als dit niet 
gebeurt zal de app niet werken! De app zal dan moeten worden afgesloten en opnieuw opge-
start als er wel verbinding is gemaakt. Je kan onder het kopje “Wat te doen bij problemen?” vinden 
hoe je de app kan afsluiten.
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Scoreborden bij “Scherm klein” en “Scherm groot”
Als er gekozen is voor één van de scoreborden bij “Scherm klein” of “Scherm groot”, komt het 
volgende scherm in beeld: 

Belangrijk: Klik alleen op “Reset Spel” als de wedstrijd voorbij is!!

De minuten per kwart kan aangepast worden als er bijvoorbeeld met het slangensysteem ge-
speeld wordt (8 keer 4 minuten). Voer hier bij ‘Minuten per periode’ in één van de vakjes een 4 in.
De ‘Minuten per pauze’ verandert automatisch mee, maar dit kan ook aangepast worden indien 
nodig. 

Als er zonder een 24-seconden klok wordt gespeeld is hetzelfde scherm zichtbaar, maar dan 
zonder de knoppen voor de 24 seconden.

Als de ViewAll app is opgestart krijg je de optie om te kiezen tussen vier verschillende schermen. 
“Sporthal A (volleybal hal)” zal niet door Loko gebruikt worden, dus de keuze is tussen “Scherm 
klein”, “Scherm groot” en “Beide schermen (center court)”.

Voor “Scherm groot” en “Scherm klein” krijg je bij basketbal de optie tussen zonder of met 24 sec-
onden klok. De rest van de knoppen zijn niet relevant.
Voor “Beide schermen (center court)” is het afhankelijk welk team er speelt. Als heren 1, dames 
1, heren 2 of LBA (MU18-1) speelt, kies dan voor de bovenste knop van basketbal. Als een ander 
team speelt, kies dan voor de onderste knop.

SCOREBORD BEDIENEN
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De eerste stap is een wedstrijd toevoegen. Klik hiervoor op het “+” knopje bij wedstrijden.
Het volgende scherm verschijnt (zie afbeelding hieronder). Op de knopjes die omcirkeld zijn kan je 
de teams toevoegen, onderverdeeld onder verenigingen.

Bij de teams van Loko zijn de spelers al ingevuld. Check of deze lijst correct is. Zo niet, dan kun-
nen spelers worden toegevoegd, verwijderd of aangepast. Voor de tegenstander moet je hand-
matig de spelers invullen in de witte vlakjes. 

Naamconventie
Voorletter + punt + achternaam in hoofdletters. ‘Van der’ wordt ‘vd’ in kleine letters. 
Voorbeeld: Joris van der Broek wordt: J. vd BROEK.
Let op: sommige namen zijn te lang voor het scorebord, probeer dan een naam af te korten.
Alle namen van de spelers kunnen worden afgelezen van de tablet met het wedstrijd formulier.

Scoreborden bij “Beide schermen (center court)” voor H1, D1, H2, LBA

Als er gekozen is voor het scoreborden bij “Beide schermen (center court)” voor H1, D1, H2, LBA, 
komt het volgende scherm in beeld: 

Voor de wedstrijd
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Tijdens de wedstrijd
Als de warming-up is afgelopen klik je bij “Alternatieve Schermen” op de groene knop “Normale 
Scorebord”. Je kan vervolgens op de pijl terug klikken om weer bij de besturing te komen.

Dit scherm lijkt veel op de tablet qua gebruik.
• Bij een score moet er op “Score 1”, “Score 2” of “Score 3” worden geklikt en vervolgens op
de scorende speler.
• Bij een fout moet er op “Persoonlijke fout”, “Technische fout / Onsportieve fout” of “Diskwali-
ficerende fout” worden geklikt en volgens op de speler die de fout begaat. 
• Alle scores, fouten en time-outs worden weergegeven onder “Wedstrijd acties”. Als je als 
tafelaar een fout maakt bij de invoer kan je dit weghalen door de actie te selecteren en op het “-” 
knopje te klikken bij “Wedstrijd acties”.
• De time-outs worden na de rust vanzelf gereset.

Tijdens de rust moet het rustscherm weer aangezet worden. Deze is weer te vinden onder “Alter-
natieve Schermen”. Als de rust is afgelopen kan het scorebord weer via de groene knop “Normale 
Scorebord” aangezet worden.

Klik na afloop van de wedstrijd op de knop “Stop de wedstrijd”.

Als je tafelaar bent bij de laatste wedstrijd die die dag gespeeld wordt, moeten alle scoreborden 
weer op Tijd gezet worden. Dit door bij het scherm “Beide schermen (center court) te kiezen voor 
de zwarte knop “⌚ Tijd”. De laptops kunnen worden afgesloten door deze dicht te klappen.
Rol de haspel op. Dit kan het beste gedaan worden door eerst het korte gedeelte op te rollen en 
vervolgens het lange deel. Leg de spullen weer waar ze horen (haspels + 1 koffer in rode kast, 
andere koffer in witte kast in kantine berging)

Na afloop van de laatste wedstrijd van de dag

Tijdens de warming up voer je de volgende handelingen uit:
1. Zet de warmlooptijd op de goede tijd en klik rechtsonder op “Start” om de tijd te laten starten. 
Zorg ervoor dat de periode knop op ‘A’ (van aanvang) staat.
2. Klik op de grijze knop “Alternatieve Schermen” bovenin.
3. Selecteer “Warmloopscherm” of “Warmloopscherm H1”, afhankelijk van het team wat speelt.

Klik op ten slotte op opslaan en sleep vervolgens de wedstrijd naar het lichtblauwe vlakje 
onder de tekst “Wedstrijdformulier”. Klik op “Start de wedstrijd”. Het scherm op de volgende 
pagina komt in beeld:
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Probleem: de internetkabel is per ongeluk uit de laptop of ethernetpoort gegaan.
Dit is niet heel erg. De wedstrijd is nog opgeslagen, dus je hoeft niet alles opnieuw in te vullen. Het 
kan voorkomen dat de knoppen niet meer werken. Volg deze stappen:
1. Doe de internetkabel weer in de laptop of ethernetpoort. Na enkele seconden moeten de knop-
pen weer werken.
2. Sluit de ViewAll app (zie vorige probleem).
3. Wacht totdat er weer een verbinding met het internet is (zie “Laptop opstarten en verbinding 
maken”).
4. Start de ViewAll app opnieuw op en vervolg de wedstrijd weer.

Probleem: de laptop is vastgelopen.
De wedstrijd is opgeslagen tot het punt van vastlopen, dus je hoeft niet alles opnieuw in te vullen.
Volg deze stappen:
1. Open Taakbeheer (ctrl+shift+esc) en sluit de ViewAll app af. 
2. Kijk of er nog steeds een internetverbinding is voordat je de ViewAll app opnieuw opstart.
3. Vervolg de wedstrijd

Als ook de Taakbeheer niet geopend kan worden kan je de laptop afsluiten via de aan/uit-knop 
aan de rechter zijkant. Start de laptop opnieuw op en open de ViewAll app nadat de laptop een 
internetverbinding heeft.
Als er noodgevallen zijn met het scorebord of de laptop waar deze oplossingen geen effect op 
hebben, bel of stuur een bericht naar Frode van der Drift (06 26924076).

Probleem: het scorebord reageert niet op de handelingen die ik uitvoer op de laptop
Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met dat de laptop niet is verbonden met het internet. 

Volg deze stappen:
1. Sluit de ViewAll app af. Dit doe je door op het startscherm van de app op het gele vlakje rechts-
boven te klikken (zie afbeelding links), waarna drie knoppen in beeld komen (zie afbeelding 
rechts). Klik op de rechter knop.

2. Controleer of er een internetverbinding is (zie “Laptop opstarten en verbinding maken”). Als er 
wel een verbinding is zou het scorebord weer moeten werken als de ViewAll app opnieuw opge-
start wordt.
3. Als er geen internetverbinding is: kijk of alle internetkabels goed zijn verbonden en of de cor-
recte kleuren van de internetkabels zijn gebruikt (aan beide kanten rood of aan beide kanten 
blauw). Kijk of de correcte ethernetpoort is gebruikt (1.43 of 1.44). De hele laptop opnieuw opstart-
en is vaak ook een goede optie.
4. Als dit niet werkt kan het liggen aan dat het internet in het hele complex eruit ligt. Je kan kijken 
of dit het geval is door te veranderen ethernetpoort (bijv. als eerst poort 1.43 is gebruikt, kijk of 
1.44 werkt).
5. De laatste mogelijke oplossing is de andere laptop te gebruiken (als dit mogelijk is). Zo niet, dan 
zal er met een ander scorebord gespeeld moeten worden. Deze is in de berging te vinden.

WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN?
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