
Aandachtspunten voor het installeren van Bridge-It 5 
Leest u voordat u besluit Bridge-It 5 te installeren onderstaande punten goed door. Indien uw 
computer niet aan de genoemde punten voldoet zal uw ervaring met Bridge-It 5 tegenvallen of 
Bridge-It  5 zal niet werken.  

Algemene overwegingen 
• Wij adviseren u over te stappen na de laatste zitting van een lopende competitieronde. U 

kunt deze ronde afsluiten (en promotie en degradatie doorvoeren) na de conversie. 
• De competitiestand kan na conversie licht afwijken van die in versie 4 en handmatige 

wijzigingen op de competitiestand gaan verloren. Controleert u dit goed! 
• Wij adviseren om voordat u gaat converteren competities en open zittingen van voorgaande 

seizoenen weg te gooien. Dit maakt de conversie sneller en sommige oudere zittingen 
kunnen niet geconverteerd worden, omdat deze in de loop der tijd beschadigd zijn geraakt. 

• Om verder te kunnen werken met uw bestaande gegevens moet u in versie 5 een back-up 
inlezen die gemaakt is met minimaal versie 4.4.21 van Bridge-It.  Om te zorgen dat zittingen 
die gemaakt zijn in eerdere versie van Bridge-It geconverteerd kunnen worden dient u deze 
te openen en sluiten in versie 4.4.21 of later. 

Technische overwegingen 
• Bridge-It 5 vereist meer rekenkracht van de computer. Wij adviseren een processor van 

minimaal 1,8GHZ en 4GB geheugen.  Voldoet uw computer niet aan deze eisen dan raden wij 
gebruik van Bridge-It 5 af. 

• Bridge-It 5 gebruikt meer ruimte op uw scherm. De minimale schermresolutie is 1376*768, 
dit is ook de minimaal vereiste resolutie voor Windows 10 op laptops. 

• Bridge-It 5 vereist dat het .Net Framework 4.7.1. geïnstalleerd is. Hiervoor moet uw 
computer volledig up-to-date zijn: alle updates van Microsoft Update moeten zijn 
geïnstalleerd. Doet u dit dus eerst voordat u Bridge-It installeert.  
Lukt het bijwerken niet, dan kunt u Bridge-It 5 niet gebruiken. 

o Op bijgewerkte Windows 10 computers is dit aanwezig. 
o Op bijgewerkte Windows 7 en 8.1 computers is dit ook aanwezig. Windows Update 

wil echter nog wel eens uitvallen bij deze besturingssystemen! 
o Met Windows  8.0, Windows Vista en Windows XP kunt u Bridge-It 5 niet gebruiken. 

• Bridge-It 5 kan niet gebruikt worden op computers waarop de 64 bits versie van Microsoft 
Office 2010 geïnstalleerd is. Dit zal zelden voorkomen aangezien de standaard installatie van 
Office 2010 de 32-bits versie betreft. 

• Bridge-It 5 kan niet gebruikt worden op een computer waar de 64-bits versie van het NBB-
Rekenprogramma op geïnstalleerd is, ook als dit onder een andere gebruikersaccount 
gedaan is. U moet de 32-bits versie  van het NBB-Rekenprogramma installeren zolang Bridge-
It nog niet in 64-bits vorm beschikbaar is en u beide programma’s geïnstalleerd wilt hebben. 
Deze kunt u downloaden via de gebruikelijke weg. 

• Bridge-It 5 gebruikt een nieuwe database. Indien u zelf routines heeft geschreven om 
gegevens uit de database te halen dan zullen deze niet meer werken. 

Controleren van de installatie 
Controleert u of het installeren van Bridge-It 5 gelukt is door: 



• Het programma op te starten. 
• Een back-up in te lezen. (Een Bridge-It 4 back-up moet geconverteerd worden naar het 

databaseformaat van versie 5, dit kan wat tijd kosten). 
• De zittinguitslag op te roepen van uw laatst gespeelde zitting. 
• Van deze zitting de gidsbriefjes, persoonlijke overzichten en de uitslag af te drukken. 
• Een nieuwe zitting aan te maken.  Leest u de online handleiding door hoe dat werkt, want 

een aantal zaken zijn gewijzigd en verbeterd! U bereikt de online handleiding door op de 
toets ‘F1’ te drukken. 

• Van de nieuwe zitting de Bridgemates te starten, bij voorkeur met een aangesloten 
basisstation. Dit is een belangrijke stap: ook als Bridge-It 5 verder goed werkt kunt u hier 
problemen ondervinden. 

• Op de Bridgemate een score in te voeren en te  testen dat deze in het programma wordt 
verwerkt. 

Aandachtspunten na de installatie 
Houd u rekening met de volgende zaken: 

• De back-ups van Bridge-It 5 zijn veel groter en kunnen vaak niet met e-mail worden 
verzonden. Bridge-It 5 geeft u echter de mogelijkheid een back-up direct na het aanmaken 
via WeTransfer te versturen. 

• Bridge-It 4 kan geen back-ups van versie 5 inlezen. U kunt Bridge-It 4 nog wel naast versie 5 
gebruiken om oude gegevens te bekijken of te bewerken.  
 


