
 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O BOLETIM DIGITAL 

DIGITAL SCORESHEET 

 

1-O que é o “Digital Scoresheet”? 

O “Digital Scoresheet” é uma aplicação informática produzida e propriedade da FIBA que 
permite efetuar o boletim de jogo oficial, desmaterializando a utilização de papel e caneta. A 
sua utilização já é obrigatória em todas as competições realizadas no continente europeu, 
organizadas pela FIBA. 

2-O “Digital Scoresheet” é diferente do boletim de jogo tradicional? 

Não. Embora seja preenchido via informática, o “layout” final do boletim após impressão em 
ficheiro “pdf” ou em papel, é exatamente a que conhecemos de um boletim preenchido de 
forma manual. 

3-Quais são as vantagens do “Digital Scoresheet” em relação ao boletim de jogo tradicional? 

Para além de minimizar potencias erros humanos, nomeadamente a afixação do resultado 
final e equipa vencedora, permite automatizar o preenchimento da constituição das equipas a 
partir de um servidor. Também permite retificações das ações de jogo sem rasuras e 
interligação com o sistema de vídeo “IRS”. 

4-Quem deve utilizar o “Digital Scoresheet”? 

A aplicação destina-se a ser utilizada pelos Oficiais de Mesa, sendo necessário possuir 
formação teórica e prática na sua utilização. A FIBA ministra formação deste tipo via 
plataforma “e-learning”, no âmbito do programa de certificação de oficiais de mesa bem como 
a Federação Portuguesa de Basquetebol também realiza formação deste tipo para sua 
utilização nas competições nacionais. 

5-Onde posso obter a instalação da aplicação “Digital Scoresheet”? 

O pacote de instalação é disponibilizado pela FIBA. No entanto a sua utilização está sujeita a 
ativação de chave de licença emitida pela FIBA. Para efeitos de formação e de teste pode ser 
utilizada no entanto, durante um período de 30 dias “trial”. 

6-Que material é necessário possuir para utilizar o “Digital Scoresheet” 

É adequado um computador portátil, com dimensão mínima de 14’’ e resolução gráfica 1280 x 
1024. O computador deve possuir o sistema operativo Microsoft Windows 7, 8, 8.1 ou 10. Para 
os jogos oficiais é necessária uma impressora preferencialmente a cores. Nas competições com 
comissário é necessário um ecrã suplementar ligado ao computador portátil. 

7-É possível utilizar o “Digital Scoresheet” com outros sistemas operativos? 

Não. Atualmente a aplicação apenas é compatível com Microsoft Windows. 

 



 
 

8-Tento abrir a aplicação mas a mesma não abre. Existe algum detalhe para que a aplicação 
funcione corretamente? 

Verifique que o utilizador do PC que efetuou “logon”, possui privilégios de administrador do 
computador. Ao executar a aplicação do DSS é necessário garantir que a mesma abre como 
administrador (ver imagens abaixo). 

  

 

 

Também é necessário garantir que a pasta onde vão sendo armazenados os dados dos jogos 
está corretamente configurada através do menú da aplicação em >Configuration>Application 
Folder e que a pasta realmente foi criada nessa localização do computador. 



 

 

 

 

 



 
 

9-Como sei se está disponível alguma atualização da aplicação “Digital Scoresheet”? 

Quando se abre a aplicação instalada no computador e existe ligação à internet o utilizador é 
automaticamente notificado se pretende atualizar a aplicação, devendo fazê-lo. 

10-Quero utilizar o “Digital Scoresheet” num outro computador utilizando a mesma chave 
que me havia sido fornecida. É possível? 

Sim. Antes de desinstalar a aplicação do primeiro computador deve ter tomado nota do código 
da chave em utilização. Deve desativar a chave nesse computador, sendo necessário ligação à 
internet. Após instalação da aplicação do DSS no segundo computador já pode registar a chave 
no mesmo ativando o DSS. 

 

 

11-É necessária ligação à internet permanente durante todo o jogo para utilizar o “Digital 
Scoresheet”? 

Não, apenas é necessária a ligação à web para descarregar todos os dados do jogo do servidor. 
O restante funcionamento não depende de ligação à web. 

12-Quem deve fornecer os meios necessários para utilizar o “Digital Scoresheet”? 

O organizador do jogo é o responsável por fornecer todos os meios necessários a utilizar pelo 
Oficial de Mesa para realização do boletim de jogo com esta tecnologia. Normalmente a 
equipa visitada ou em fases finais a FPB ou a Associação Distrital. 

13-Se não houver ligação à internet ainda será possível utilizar o “Digital Scoresheet”? 

Sim. Nesse caso todos os dados do jogo e constituição das equipas deve ser inserido de forma 
manual na aplicação. 

14-Sendo o boletim de jogo efetuado através da aplicação informática, ainda assim é 
necessário imprimir o boletim de jogo? 

Sim. É necessário imprimir uma cópia antes do jogo para que os treinadores forneçam o cinco 
inicial e assinem o mesmo a confirmar a constituição da sua equipa. Também é necessário 
imprimir no final as 4 vias do boletim de jogo que devem ser assinadas pelos árbitros e oficiais 
de mesa à semelhança do boletim de jogo manual. 

 

 



 
 

15-Se o computador se desligar por algum motivo perdem-se os dados do jogo? 

Não. Os dados do jogo vão sendo registados num ficheiro de “log” a cada ação executada. Esse 
ficheiro encontra-se numa pasta cujo caminho foi configurado através do botão 
>Configuration>Aplicattion Folder. 

16-Quem deve fornecer as credenciais de acesso ao servidor para descarregar os dados do 
jogo? 

O organizador do jogo deve fornecer as credenciais. Estas são iguais às credenciais utilizadas 
pelos técnicos de estatística do mesmo jogo. 

17-Quando carrego no botão “Connect” nada acontece e aplicação parece não responder. O 
que fazer? 

Deve verificar se existe efetivamente ligação à internet e se as credenciais que inseriu estão 
corretas. 

18-Quando descarrego os dados de jogo, as constituições das equipas estão vazias. O que 
devo fazer? 

Se existir estatística oficial no jogo os mesmos podem completar as constituições das equipas e 
coloca-las no servidor de forma a que fiquem disponíveis para utilização no “Digital 
Scoresheet”, pelo que nesse caso deve haver um diálogo com os mesmos para ultrapassar essa 
situação. Se é previsível que tal não é possível resolver em tempo, devem efetuar o 
preenchimento manual. Se a estatística carregou entretanto as constituições é necessário 
efetuar novo “download” e sobregravar o jogo. 

19-Já descarreguei uma vez o jogo para o computador. Posso descarregá-lo novamente? 

Sim. A aplicação perguntará se pretende sobregravar, sendo perdidos eventuais todos os 
dados anteriores que eventualmente tenha adicionado de forma manual. 

20-Depois de falar com os técnicos de estatística voltei a descarregar o jogo mas continua 
com as constituições das equipas vazias. Qual a razão? 

Provavelmente os técnicos da estatística não fizeram o “upload”/carregamento para o 
servidor, ou seja só atualizaram localmente no computador. Os técnicos de estatística devem 
efetuar o procedimento. 

21-É necessário que os juízes verifiquem as inscrições dos agentes, através dos respetivos 
documentos que estão previstos, considerando que os seus dados já foram descarregados 
automaticamente? 

Sim para já nada foi alterado relativamente a esse procedimento. É necessário que os juízes 
validem a informação descarregada está toda correta e se os intervenientes estão 
corretamente inscritos e se possuem a documentação adequada. 

 

 



 
 

22-É necessário inserir os números de identificação dos jogadores e treinadores? 

Nas competições internas sempre que possível deve-se colocar esta informação. No entanto 
no que respeita aos jogadores, sempre que o documento de identificação possui letras não se 
deve registar nada, porque a aplicação apenas admite identificações numéricas, acontecendo 
que se o fizerem esse jogador e os seguintes são apagados da aplicação. Também só se deve 
registar identificações com um máximo de 10 algarismos, uma vez que com 11 acontece o 
mesmo que o referido com as letras. 

23-Quando mando imprimir o boletim de jogo do pdf para a impressora a folha sai 
totalmente branca. Qual o motivo? 

Existem vários razões para que isto possa acontecer, nomeadamente problemas com o tinteiro 
cores ou o controlador de impressão.  

Para resolver o problema, ao efetuar a impressão colocar nas opções de impressão, “imprimir 
em escala cinza”, sendo o boletim impresso apenas em escala monocromática. 

 

24-Quando se efetua a impressão “pdf” no final do jogo obtém-se um erro do tipo “Could 
not find a part of the path….”. Qual a razão? 

Ao imprimir verifique se na caixa de configuração dos rodapés das páginas do boletim colocou 
em algum dos textos um carater especial, por exemplo, a barra inclinada ‘/’ em “CA/FPB”. 
Retire esse carater ficando “CA FPB” e volte a tentar novamente. 



 

 

25-É possível as constituições das equipas terem mais de 12 jogadores? 

Sim, o Digital Scoresheet aceita mais de 12 jogadores, mas só apresenta no máximo 12 no 
boletim. Os jogadores que não participam no jogo devem ser eliminados na preparação prévia 
ao jogo, para não se correr o risco de no decurso do jogo estar na janela das ações do DSS um 
jogador que não participa no jogo, ao invés do que um que efetivamente participa. 

26-Ao carregar no botão para gerar o “PDF” nada acontece nada, como resolver?  

A maioria das versões do Microsoft Windows, abre os documentos “PDF” através dos web 
browsers, caso não tenha instalado um programa de leitura no PC, pelo que se não houver 
ligação à internet pode acontecer que o PDF não abra. Desta forma é recomendável a 
instalação de um programa que funcione em todas as condições (Adobe Acrobat Reader DC, 
por exemplo). 

 

 

Para resolver a questão de imediato, pode ir à pasta onde ficam guardados os jogos e tentar 
abrir o PDF a partir dessa pasta. A pasta onde são armazenados os jogos é que está 
configurada no menu da aplicação em >Configuration>Aplicattion Folder. 

Procure a subpasta correspondente, por exemplo a do jogo “654” e entre na mesma e localize 
o ficheiro “PDF” e tente abrir o mesmo. 



 

 

 

 

27-Após o início do jogo é possível carregar em "Edit Game", sem correr riscos? 

Não. Após o início do jogo se carregar em "Edit Game" pode perder informação importante 
como o 5 inicial e/ou os jogadores que já entraram na partida (atenção que tal perda de 
informação pode só ser visível no PDF e na consola central continuar como se estivesse tudo 
normal). 

28-O número de jogo que aparece no “Digital ScoreSheet” é diferente do que aparece na 
nomeação, deve ser alterado? 

Não. O número que aparece inclui o número de jogo, acompanhado de um código interno da 
FPB referente à prova, pelo que não deve ser alterado. 

29-Que campos devem ser preenchidos com maiúsculas? 

Todo o boletim deve ser preenchido com maiúsculas, recomendando-se que assim que entra 
no programa se proceda à ativação da tecla “Caps Lock”. 

 

09 de Outubro de 2017 


