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Handleiding prowareGolf WebApp

Hoe werkt de ProwareGolf WebApp  bij wedstrijden en events.
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De WebApp installeren op Android   
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https://roxenisse.prowaregolf.nl/mobile/



De WebApp installeren op iPhone 
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https://roxenisse.prowaregolf.nl/mobile/






Het dashboard. 







Dashboard iconen

Alle acties die je met de ProwareGolf WebApp kunt uitvoeren,


kunt u doen met de iconen op het dashboard. druk op een desgewenst 

icoon en u kunt aan de slag.
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Het dashboard op een wedstrijd- of  event dag,  

voor het invoeren van uw scorekaart. 






Wedstrijd of event waar u 

voor bent ingeschreven

Is alleen op die dag zichtbaar





Dashboard iconen

Alle acties die je met de ProwareGolf WebApp kunt uitvoeren,


kunt u doen met de iconen op het dashboard. druk op een desgewenst 

icoon en u kunt aan de slag.
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Wedstrijd of  event scorekaart invoeren. 



Let op u kunt alleen uw eigen scorekaart invoeren. 




Wedstrijd of event

scorekaart invoeren








voer hier uw scores in.
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Details ingevoerde scorekaart. 
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Scorekaart aanmaken   
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Scorekaart invoeren 
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Wedstrijdkalender en wedstrijddetails 
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Wedstrijdinschrijving 
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Starttijden filteren en reserveren (1) 
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Starttijden filteren en reserveren (2) 
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Ledenlijst raadplegen 
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Mijn activiteiten 
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Mijn profiel 
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