Skyttersystem for
klubber i Norge
Digital Aktivitet AS

Hovedmål

AKTIVITETSLOGG ( ALLE
TYPER AKTIVITET KAN
LOGGES )

ELEKTRONISK
ATTESTASJON AV
AKTIVITETER

ELEKTRONISK
REGISTRERING AV SKYTE
DATA FRA SKIVER

ELEKTRONISK OG
AUTOMATISERT SKYTE
LEDER MODUL (MED
TURNUS)

BOOKING SKJERMER TIL
Å HA I LOKALET.

BOOKING SYSTEM FOR
SKYTEBANER OG
STEVNER

INTEGRASJON MED
KORTSYSTEMER (FOR
IDENTIFIKASJON AV
F.EKS SKYTE LEDERE)

Vi så behovet for et bedre system for booking av skytetider, samt en utbedring
av aktivitetsloggen. Denne noe krøllete papirlappen som til tider lå nederst i
sekken fikk dessverre hard medfart. Det syntes vi ikke hørte helt hjemme i det
21 århundre. Etter en del samtaler om temaet med Tromsø Pistolklubb og
Troms Politidistrikt laget vi en Digital Aktivitetslogg for Tromsø Pistolklubb.
Ruben er fulltidutvikler, med 12 års erfaring på området.

Om Oss

Tor-Ivar er datasenter arkitekt med over 20års erfaring på område.

1.
Aktivitetslogg

• Bildet viser «min side» Her er loggen presentert samt info om bruker. Vi vet om kontingenten er
betalt og vil kunne stenge booking muligheten dersom dette uteblir.
• + Knappen brukes til etterregistrering av aktiviteter/stevner
• Printer symbolet gir en utskriftsvennlig version av loggen som kan sendes til Politiet f.eks.
• Kalender symbolet øverst gir en iCal link som kan legges til på din telefon for å ha skytterkalenderen
lett tilgjengelig.
• Sorteringsmuligheter for DSSN/NSF samt slå av/på fremtidige hendelser

2.
Reservasjon

• Her kommer en oversikt over planlagte aktiviteter som du kan melde deg på. Det er og mulig
å legge inn kun visninger i kalenderen som ikke kan bookes. F.eks ved utleie, eller stenging av
banen.
• Når du er pålogget som deg selv vil det bare være å klikke på en slot å velge reserver.
• Fargen på rammen skifter fra blå til gul når noen har reservert en plass, og til rød når alle
standplasser er tatt.

3.
Attestasjon

• Alle skyteledere har tilgang til Attester skyteleder menyen.
• Her kan det attesteres for at en skytter har deltatt på trening/Stevne. Det kan og merkes av
dersom noen ikke dukket opp på sin plass (Noshow) Regler for noshow defineres i Admin
modulen. I tillegg kan skyteledere bytte ut skyttere dersom noe oppstår. Skyteledere kan og
legge til andre personer på en skyting. Her er det mulig å overbooke en standplass.

4. Skyteleder
• Skyteleder kalenderen viser hvem som er skyteldere fremover.
• Klikk på navnet til en av skytelederne for å ta over vakta.

