Sådan bliver du DBgF-verificeret på Heroes
For at kunne deltage i Dansk Backgammon Forbunds online-turneringer på Heroes, skal
din profil på Heroes først verificeres af DBgF. Heroes har to servere, og du skal verificeres
på begge.
Dette er nødvendigt, da Heroes sender kampresultater til DBgF, og kampene bliver ratet på
DBgF’s online-rangliste.
Log ind på https://heroes.backgammonstudio.com/ og følg vejledningen nedenfor:

!

Tryk på ”Menu”

"

… og vælg ”My profile”

Nu er du inde på din Heroes-profil. Udfyld de relevante felter.

Når du trykker på ”Verify” (8), vises en ny boks, hvor du bliver bedt om at indtaste dit
brugernavn og password til backgammon.dk.

Når du har indtastet brugernavn og password og trykket på ”Submit”, sender Heroes en
forespørgsel til DBgF’s database og beder om, at DBgF verificerer dig som DBgF-medlem.

Efter ganske kort tid vil DBgF svare Heroes, og du ser én eller flere af nedenstående
beskeder.

DBgF anbefaler, at du tager imod tilbuddet om opgradering til premium-medlemskab på
Heroes. Premium giver mange fordele, bl.a. får du prioriteret adgang til serverne. Det kan
have betydning, hvis du vil deltage i turneringer på tidspunkter, hvor der er mange brugere
på platformen. Læs mere på https://heroes.backgammonstudio.com/ om de mange
fordele, som premium giver.
Hvis du ønsker at opgradere, skal du trykke på ”Open” for at få den særlige DBgF-rabat.
Herefter dukker nedenstående billede op.

Du kan godt springe ovenstående step over. Du kan altid opgradere til premium med rabat
via dette link: https://heroes.backgammonstudio.com/dbgfupgrade2.html.
Nu mangler du blot en enkelt, men vigtig ting: Du skal hjælpe Heroes med at huske, at du
er ”Verified”. Så tjek, at der står ”Verified” ud for dit DBgF-nummer og tryk derefter på
”Submit” i øverste højre hjørne.

Verifikation på Heroes Server 3
Som nævnt indledningsvist har Heroes to servere. DBgF arrangerer turneringer på begge
servere, og begge servere skal kunne sende kampresultater til DBgF’s online-rangliste.
Derfor er det desværre nødvendigt at gentage verifikationen på Heroes Server 3.
Gå til https://heroes3.backgammonstudio.com/ og gentag ovenstående procedure.
Når du er verificeret på begge servere, er du ”Good-To-Go”.
DBgF glæder sig til at byde dig velkommen til DBgF-turneringer, der bliver ratet på den
nye online rangliste.
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