Til:
Golfklubbens turneringsadministratorer
Silkeborg 10. oktober 2013

VIGTIGT INFORMATION - Nu kommer det nye turneringsmodul!
Kære turneringsadministrator
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at det nye turneringsmodul fra GolfBox er ved at
være klar til lancering. Gennem de seneste to år har vi anvendt mere end 15.000
udviklingstimer og trukket på al den erfaring, vi har kunnet, herunder gennem et tæt
samarbejde med R&A, Ecco Tour og alle de golfunioner vi samarbejder med, særligt SGF
(Svenska Golfförbundet). De nyeste teknologier bliver anvendt i en meget mere mobil platform
end tidligere, og vi har i hele processen haft et massivt fokus på brugervenlighed.
Turneringsmodulet er blevet testet igennem hele den indeværende sæson på forskellige
niveauer med meget tilfredsstillende tilbagemeldinger. Vi kan derfor ærligt sige, at vi glæder
os meget til at få overdraget ”den lille ny” til jer alle sammen.
Spørgsmål:
Hvad betyder turneringsmodulet fra GolfBox for de nuværende brugere?
Svar:
Alle vores kunder vil pr. 1. marts 2014 automatisk og helt gratis blive opgraderet til den nye
version, som erstatter den nuværende version. I vil snarest modtage yderligere information
omkring forskellige former for uddannelse og et mere præcist tidspunkt for netop jeres
opgradering, så det er nemmere at planlægge efter.
Opgraderingen betyder, at man allerede nu ikke kan oprette turneringer, der sættes igang
efter 1. marts 2014. Fra den dato åbnes for oprettelse og afvikling af turneringer i det nye
turneringsmodul. Der vil naturligvis i fremtiden stadig være mulighed for at se alle tidligere
resultater osv.
Vi har optaget en lille video som smagsprøve på det nye
turneringmodul. Videoen kan ses på følgende adresse:
www.golfbox.net/tournament eller ved at scanne QR-koden.
Vi er klar over, at der sikkert allerede er mange spørgsmål, og derfor vil
vi forsøge at informere meget i den kommende tid, og vores support
kan også svare på de spørgsmål I har. Så tag endelig blot fat i os!
Vi glæder os, og håber, at I vil tage godt imod moderniseringen af
GolfBox.
Med venlig hilsen
Hele GolfBox-Teamet!
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