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Handleiding WebAPP
Button plaatsen op de mobiele telefoon
[naamzwembad] vervangen door de naam van het zwembad waar uw kind zwemles
heeft.
Plaatsen van de Internet Zwemscore Module-button op een Android SmartPhone:


Ga op de Android SmartPhone naar http://[naamzwembad].zwemscore.nl/mobiel en leg die
vast als bookmark.



Ga naar het scherm waar je de APP wilt aanroepen druk je vinger lang op een lege plek op
het scherm en kies voor ‘snelkoppeling’.



Kies de bookmark die je wilt koppelen en op het scherm wordt het logo (duikertje) getoond.



Bij nieuwere versies van Android ga je met je browser naar de website
http://[naamzwembad].zwemscore.nl/mobiel, kies dan het optie-menu (symbool op telefoon:
) en kies ‘Sneltoets toevoegen aan start…’. De button voor de WebAPP staat nu op je
telefoon.

Plaatsen van de Internet Zwemscore Module-button op een iPad / iPhone:


Start de Safari browser.



Ga naar http://[naamzwembad].zwemscore.nl/mobiel.



Kies bovenin de balk van Safari het icoontje links van de adresbalk (

) en kies voor ‘Voeg

toe aan beginscherm’.


Daarna wordt de button (logo van Zwemscore) en een omschrijving (IZM mobiel) getoond.
Klik tot slot op ‘Voeg toe’. De button staat nu in het beginscherm van de iPad / iPhone.

Plaatsen van de Internet Zwemscore Module-button op een Windows SmartPhone:


Start Internet Explorer.



Ga naar http://[naamzwembad].zwemscore.nl/mobiel.



Druk op de drie puntjes rechts van de adresbalk.



Kies voor ‘aan startscherm vastmaken’ . Op het hoofdscherm staat nu een snelkoppeling naar
de WebAPP.

WebAPP informatie
De mobiele WebAPP is speciaal gemaakt om de Internet Zwemscore Module op de kleinere schermen
van een SmartPhone en/of tablet te kunnen laten zien. Als u met uw mobiel naar
http://[naamzwembad].zwemscore.nl/mobiel gaat en inlogt moet u soms ook meer scrollen en
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in/uitzoomen om daarmee te kunnen werken. De mobiele WebAPP is juist gemaakt om de
functies die het belangrijkst zijn compact weer te geven, bijv. het tonen van de scores en het inhalen
en afmelden van lessen. Deze laatste twee zijn afhankelijk van of het zwembad dat hun klanten
aanbiedt.

Extra toelichting
Het gaat hier om een WebAPP en niet om een APP die in een
APP-store te vinden is. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een
APP in een APP-store staat. Er zijn ook APPs die via een
internetbrowser werken en heten dan WebAPPs.
Om de mobiele WebAPP te gebruiken gaat u naar
http://[naamzwembad].zwemscore.nl/mobiel en logt u in met de
toegangsnaam en wachtwoord die u heeft ontvangen. Dit zijn
dezelfde gegevens als waarmee u ook inlogt op de persoonlijke
pagina.

Hulp nodig?
Als u vragen heeft over bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende
zwemschool.
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