Bedieningsinstructie voor de terminal
Algemeen
- Het is een z.g. touch screen, dus graag "lichtjes" aanraken!!!
- Volg onderstaande instructies.
- Als er staat 'toets', volstaat dus licht aanraken.
Gebruikte knoppen
Druk hierop en u kunt zich inschrijven.
Tevens kunt u de inschrijflijst, tot op dat moment, inzien.
U bent voor deze wedstrijd ingeschreven. Door te er op te drukken, kunt u
iets veranderen of uitschrijven. Volg de instructies op het scherm. Ook hier
kunt u de inschrijflijst, tot op dat moment, inzien.
Inschrijving gesloten. Druk er op en u kunt de startlijst raadplegen.
Door hierop te drukken, komt u weer in uw welkomstpagina.
Als u hier op drukt, verlaat u de terminal (=uitloggen).
Altijd doen als u klaar bent!!!
Aanloggen
U kunt op 2 manieren in de terminal
komen:
 met uw NGF lidmaatschapskaart;
 door het intoetsen van uw
persoonscode (= gebruikersnaam)
en wachtwoord.
Als u uw NGF kaart door de kaartlezer
haalt, komt u direct in uw persoonlijke
welkomstpagina.
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Aanloggen via Persooncode en
wachtwoord
Druk op het "toetsenbord" rechts
onderin en de lay-outvan het toetsenbord komt te voorschijn.
Toets uw persoonscode in het vakje
"gebruikersnaam".
Druk op de “tabtoets”, links onderin
het toetsenbord.
Dan komt u automatisch op de tweede
regel en toets daar uw wachtwoord in.
Druk dan op verder om door te gaan.
Persoonlijke welkomstpagina
Uw persoonlijke welkomstpagina verschijnt in de terminal.
Op de persoonlijke pagina staan de wedstrijden waar u zich voor in kunt schrijven.
Druk op de knop "baaninfo" voor informatie over uw exacte- en playing handicap op de
baan van Golfclub Meerssen.
Het rechter gedeelte van de
terminal
Dit gedeelte bestaat uit 4 aanraakvlakken:
 aanvragen qualifying card;
 score invoeren;
 handicap historie (spreekt voor
zich);
 ledenlijst (spreekt voor zich).

Aanvragen Qualifying card
Dit geldt niet voor wedstrijden, want dan zit uw kaart al in het systeem!
Als u een qualifying card gaat lopen, drukt u op "qualifying card".
Selecteer de baan die u wenst te lopen.
Selecteer de tee waar vanaf u gaat spelen.
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Selecteer uw marker, het toetsenbord
verschijnt.
Bedenk wel dat de persoonscode van
de marker in het systeem moet zitten!
We nemen als voorbeeld een marker
wiens naam begint met een 'Ben'.
Bij iedere letter die u drukt wordt de
keuze almaar meer toegespitst.

Als u de “b” indrukt, verschijnen alle
namen die beginnen met een B.
Als u nu de "e" indrukt, komt u al wat
dichter bij de naam van degene die u
moet hebben.

Druk de "n" in en u kunt uw keus
makkelijk maken.
Druk op het juiste vakje van de
marker.
U krijgt een overzicht van de
gemaakte keuzes. Indien u iets
wenst te wijzigen drukt u op “terug“,
anders op “ok“.
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Als u op “ok“ drukt, dan wordt de kaart
aangemaakt en wordt er een etiket geprint.
Deze dient u op uw kaart te plakken.

Druk nu op uitloggen.

Als u uw ronde gelopen hebt, moet u de procedure "score invoeren" volgen. Uw kaart komt
dan automatisch te voorschijn.
Score invoeren
Als een Q-kaart heeft gelopen of u
heeft deelgenomen aan een
wedstrijd gaat u, nadat u met uw
marker uw kaart gecontroleerd
hebt, samen naar de terminal, en
logt in met uw NGF-pasje of
persoonscode en wachtwoord.
Druk op "score invoeren".
Automatisch verschijnt uw scorekaart, klaar om ingevuld te worden.
Om fouten te voorkomen, leest de
marker de slagen voor en u "typt"
(aanraken op cijfertoetsenbord).
Iedere keer als u een getal groter
dan 1 hebt ingevoerd, springt het
systeem naar de volgende hole. Om
vooruit of achteruit te gaan, bijv.
bij een fout, gebruikt u de
pijltoetsen om te navigeren.
Bent u er zeker van dat alles goed
is, druk dan, rechts onder, op "score
opslaan".
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U krijgt een bevestiging.

Vervolgens logt u uit en gaat uw
marker, met uw hulp, haar/zijn
kaart invoeren.

Hebt u vragen of opmerkingen? Stuur deze naar: weco@golfclubmeerssen.nl

Golfclub Meerssen
Heiveld 4 | 6241EK | Bunde
Postbus 45 | 6240AA | Bunde
KvK nr. 40205251

T
I
E

043 – 365 2756
www.golfclubmeerssen.nl
info@golfclubmeerssen.nl

