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AFVIKLING AF BRIDGETURNERING MED BRIDGEMATES, NÅR DER IKKE KAN ETABLERES 

FORBINDELSE TIL BRIDGECENTRAL DATABASEN 

 

FORBEREDELSE 

Når man forbereder turneringen (og det bør man gøre i god tid før turneringen skal afvikles), så er det eneste krav for 

at kunne bruge denne nødprocedure, at man husker at lave en BridgeMate fil til nødprogrammet. Det gøres ved at 

sætte et flueben i den sidste popup man får når turneringen laves. Indstillingen huskes, så man skal kun gøre dette én 

gang. 

 

 

 

Der sker nu det, at der laves en .bws fil som indeholder samme oplysninger, som når man gennem BridgeCentral 

trykker på knappen "Start BridgeMate Pro" . 

Filen placeres i en mappe som f. eks. kan hedde C:\Bridgecentral\Nødprogram\nnnn\  og filen hedder f. eks.  

BMDB_Sectionnnn.bws , hvor nnnn er klubnummeret, og nnn er et løbenummer. Det eksakte navn på mappen kan 

variere, da det afhænger af hvordan BridgeCentral er installeret. 
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OPSTART AF BRIDGECENTRAL I KLUBBEN 

Når vi ikke kan få kontakt med DBF's server, er vi ude af stand til at starte programmet BridgeCentral, da databasen 

med navnet nnnn.FDB ikke er tilgængelig (nnnn er klubnummeret). 

Vi kan så vælge at finde papir og blyant frem, eller vi kan udnytte, at vi har lavet en BridgeMate fil til nød situationer. 

Her er et eksempel fra "Stifinder", hvor klubben "9999" har lavet en nød database med navnet BMDB_Section15.bws : 

 

Da BridgeCentral ikke kan anvendes, så har vi kun BridgeMate Pro Control til rådighed. Vi gør derfor følgende: 

Man tilslutter BridgeMate serveren til USB stikket som sædvanligt, og starter programmet BridgeMate Pro Control. Nu 

fremkommer følgende menu, hvor man skal vælge "File" og "Open" :  

 

Vi skal nu finde den rigtige database, i vores tilfælde BMDB_Section15.bws 
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Nu ved BPC programmet hvilken database der indeholder de relevante oplysninger. Næste skridt er at flytte 

informationerne fra databasen ud i BridgeMate serveren. Det gøres ved at aktivere "Session" og 

"Synchronize/recover": 

 

Nu fremkommer dette : 
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Vi trykker på "Recover server" og så sker dette: 

 

Vi må trykke "Ja" og så fremkommer endnu en advarsel: 

 

Igen trykker vi "Ja" og så fremkommer tredie advarsel: 
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Systemet checker nu at vi er ædruelige, idet vi bliver bedt om at skrive et tal i ruden og trykke "OK". 

Når dette er gjort, afvikles turneringen på helt normal vis ved hjælp af BridgeMate bordapparaterne. 

 

 

 

TURNERINGEN ER FÆRDIG, ALLE RESULTATER ER INDSAMLET 
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FIND RESULTATET VED HJÆLP AF NØDPROGRAMMET 

Såfremt BridgeCentral basen stadig er utilgængelig, så er der en Nød funktion man kan anvende til blot at få resultatet 

i en txt fil uden spillernavne og andre detaljer. Det gøres på følgende måde: 
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Vi klikker på Nødprogram.exe, og så fremkommer denne: 

 

Vi skal fortælle Nødprogrammet hvor BridgeMate filen befinder sig, og det gøres ved at trykke på "Vælg BridgeMate 

Fil" knappen: 
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Vi vælger den rigtige fil, og så trykker vi på "Indlæs og udregn slutstilling" : 
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og så er miraklet sket: 

 

Resultatet ligger som txt fil, og den kan man vise eller printe: 
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OVERFØR RESULTATET TIL BRIDGECENTRAL 

Når DBF's server er tilgængelig igen, så skal vi have alle resultaterne over i BridgeCentral. Det gøres helt enkelt ved at 

starte BridgeCentral, finde den rigtige turnering, og trykke "Hent data fra BridgeMate" : 
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Vi bemærker at databasenavnet ikke er det rigtige. Hvis vi trykker "Hent data fra BridgeMate" opdager vi, at 

databasen ikke findes. Vi skal derfor anvende "Avancerede muligheder, og ændre "BridgeMate" i fil navnet til 

"Nødprogram" : 
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Når navnet er ændret, trykkes på "Overfør alle resultater fra ovenstående database" 

 

 

Her skal man trykke "Ja" og så sker miraklet: 

 

 

Resultatet findes nu i BridgeCentral: 
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Missionen er udført. 

 

 

 

 

 

 

 

 


