
Danmarks Bridgeforbund 

Bridgemate®  
- kort og godt 

Bridgemate  

• forbedrer 
informationsudvekslingen  

• letter indtastningen af 
resultater 

• speeder 
resultatindsamlingen op 



 Bridgemate er smart resultatfangst 
 
Indsamlingen af bridgeresultater ved hjælp af 
Bridgemate-systemet vil fremover muliggøre omgående 
resultatfangst for såvel turneringsledere som spil-
lere. 
 
Bridgemate er en håndholdt komponent, som via radio-
transmission sender spilresultater til en server, 
der opsamler og gemmer informationerne i en data-
base. Et scoreprogram i BridgeCentralen bearbejder 
derefter de indsamlede spilresultater. 
 
Ved spillebordet indtaster Nord spilnummer, kon-
trakt, spilfører, resultat og afslutningsvis for 
hvert spil godkendes spillerunden af Øst. 
 
Efterfølgende kan spillerne ved bordet sammenligne 
spilresultatet med de spil, der allerede er spillet 
med det samme sæt kort. 
 
De her nævnte komponenter er nødvendige, hvis 
Bridgemate-systemet skal udnyttes fuldt ud: 
 
• Bridgemate indtastningsapparater 
• Bridgemate server 
• Bridgemate serversoftware 
• PC med Bridgemate serversoftware 
• Resultatfil (database) 
• BridgeCentral (beregningsprogram) 
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Bridgemate-systemet 

 Bridgemate indtastningsapparater 
Bridgemate indtastningsapparater, eller bare 
Bridgemate, bruges til at indføre scorerne. Trådløs 
kommunikation mellem Bridgemate og server etableres 
og opretholdes vha. radiobølger.  
 
Bridgemate server 
Bridgemate serveren er et lille apparat, som for-
bindes med en PC. Det fungerer som en ”bro” mellem 
PC og Bridgemate.  
 
Bridgemate serversoftware 
Et særligt program er nødvendigt for at kontrollere 
serveren fra PC´en: Bridgemate serversoftware. Pro-
grammet kontrollerer serveren og dataudvekslingen 
mellem server og PC. 
 
PC 
Serversoftwaren kører på en PC. Ved store turnerin-
ger kan det være nødvendigt at bruge flere servere. 
 
Resultatfil 
Resultatfilen dannes af BridgeCentralen og bruges 
af serversoftwaren. Den indeholder alle relevante 
oplysninger om turneringen, herunder sektioner, 
borde og bytteangivelser. Serversoftwaren sender de 
korrekte data til serveren. 
 
BridgeCentral 
BridgeCentralen opretter sektionen, danner resul-
tatfilen og beregner scorerne. Denne fil indeholder 
alle relevante data for den pågældende sektion. 



Database dannes i Bridgecentral 
 
Database med skifteplaner dannes før hver 
turneringsstart. 

Bridgemate serversoftware læser 
resultatfilen 
 

Database med skifteplaner læses af 
Bridgemate serversoftwareprogrammet. 

Bridgemate serversoftware 
overfører data til serveren  
 

Serversoftwaren klargør serveren med 
udgangspunkt i de data, der findes i 
resultatfilen. Oplysninger om alle 
sektionens borde gemmes i serveren. 
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Vejledning: Fremgangsmåde 
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Oprettelse af turnering i 
BridgeCentral 
 
Den ønskede turnering oprettes i 
BridgeCentralen. 
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BridgeCentral læser indholdet af 
resultatfilen 
 
BridgeCentral læser resultaterne og føjer 
dem til sektionen. Resultaterne behandles i 
sektionen med henblik på beregning af det 
endelige resultat. 

Resultaterne indtastes i Bridgemate 
og sendes til serveren 
 

De indtastede spilresultater sendes direkte 
til serveren. Disse data gemmes i serverens 
hukommelse. 

Serveren er aktiveret og Bridgemate 
kan aktiveres 
 

Efter at alle relevante data er gemt i 
serveren, kan Bridgemate aktiveres. 
Spillerne tænder for Bridgemate, som kobler 
sig på serveren. Herefter kan resultaterne 
registreres. 

Bridgemate serversoftware modtager 
resultaterne fra serveren  
 

Resultaterne gemmes i resultatfilen. 
Serversoftwaren læser de nyindtastede 
resultater fra serveren og gemmer dem i 
resultatfilen. 

Trin 
5 

Trin 
6 

Trin 
7 

Trin 
8 



Bridgemate    kr. 1.050,-  

Server og USB-konverter    kr. 1.450,- 

USB-konverter (PC´ens USB-udgang omdannes til 

en seriel udgang for at passe til serveren)   

Adapter (omdanner strømmen til 12 V)  kr.   100,- 

Kommunikationskabel (datafangst ved nedbrud)    kr.   200,- 

TU-nøgle    kr.    20,- 

 

Bemærk, at alle priser er inkl. moms og ekskl. 
forsendelsesomkostninger. Der tages forbehold for 
eventuelle prisændringer. 
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Priser 

Bridgemate-opstilling 



Side 7 Danmarks Bridgeforbund 

Systemkrav 
 
Operativsystem 
 

• Windows XP anbefales 
 
PC'en skal være udstyret med en 
seriel indgang. Har den ikke 
det, bør en seriel USB-konverter 
benyttes til at forbinde en 
ekstra seriel indgang til PC'en. 

Funktion og design 
 

Bridgemate er ergonomisk 
designede komponenter med et let 
aflæseligt display og logisk 
tastatur 
 

Installation af software 
 
For at installere Bridgemate Pro 
scoring systemet skal du køre 
“BMProSetup.exe” filen.  
 
Softwaren leveres på CD-ROM.  

Læs mere 
 

På portalen www.groupcare.dk 
udveksles erfaringer mellem 
brugere og eksperter i 
anvendelsen af Bridgemate. Her 
kan den interesserede også læse 
om samspillet mellem Bridgemate 
og BridgeCentral. 

 

Kontakt Danmarks Bridgeforbund 
for at få adgang til Groupcares 
diskussionspanel. 

 

Læse mere om Bridgemate på 

• www.bridgematescoring.com 

 

Værd at vide 



 
 
1. januar 2007 

Danmarks Bridgeforbund 
Asminderødgade 53 
3480 Fredensborg 


