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GolfBox tilbyder nu en ny og supplerende online scorekort-funktion, direkte integreret med GolfBox systemet.

Det nye scorekort modul indeholder mulighederne for at bruge mere standardiserede printere og mere gængse papirtyper til 
udskrivning af scorekort.

Modulet er udarbejdet for at yde en større service for spillerne med mere “personlige” scorekort - fortrykte spillerinformationer, påsatte 
streger osv. Hermed også muligheden for direkte at printe scorekort ud ved touchskærm i forbindelsen med bekræftelse af bestilte tider. 
Desuden kan modulet yde en stor hjælp til turneringsledelsen under forberedelsen af en turnering. 

Den ene side af papiret kan trykkes efter de behov klubben måtte have hos egen trykker. Den anden side er blank og på denne printes direkte 
fra GolfBox alle relevante spillerinformationer. I det store format (Type 2) også med plads til fritekst f.eks. lokalregler eller andre informa-
tioner vedr. en turnering!

Løsning til Bagtag/greenfee bagmærker

Fritekst feltet kan også udnyttes til at printe greenfee bagmærker. Læs mere om dette på Factsheet – Scorekort modul – Bagtag.

Klubben har selv mulighed for at vælge flere typer scorekort og layout på 2 forskellige papirformater.

Papirformater

Anbefalede printer

Der findes mange printere på markedet som sandsynligvis kan anvendes uden de større 
problemer. Vi har dog med succes anvendt følgende:

Mærke: OKI 6300

Ved valg af printer skal klubben f.eks. overveje følgende:
Antal ark i magasin(er) – varierer efter papirtykkelse – er der nok til en weekend!
Opvarmning – kan printeren “opvarme” tykt papir!

Bemærk at GolfBox ikke kan garantere for anvendeligheden af alle printere –
kontakt os derfor før I vælger en printer!

Anbefalet papirkvalitet

Gramvægt fra 120 til 180 gram

Pris:

Modulet koster en årlig modul afgift på DKK 3.000,- + moms

Type 1)
A5
148 x 210 mm
(A4 delt i 2 dele)

Type 2)
A3/3
140 x 297 mm
(A3 delt i 3 dele)

fritekst
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