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EQ Timing as 
 Tidtakerfirma eid av Emit as og Quick systems as.  

 - Fokus er tidtaking på Mosjonsløp, Langrenn, Sykkel, Skiskyting og Orientering. 

 - Tilpassede programvare og utstyr for alle typer arrangement. 

 - Engangsbrikker på startnr for Mosjonsløp og større turrenn. 

 - EmiTag for konkurranse idrett.  

 - QT Admin programvare for fellesrutiner, påmelding, resultatvisning. 

 - QT Tidtaking 

 - eTiming/ eSykkel / eSkiskyting 



www.eqtiming.no 
Websidene begynner å komme på plass.  



Påmeldingseksempel 
  



Nyutvikling 

- emiTag brikker: Mulighet for online sjekk av offline sjekkpunkter. 
-                             Startregistrering online 
- Tastaturer: Mulighet for å bruke nettbrett/ tlf til skyteregistrering. 
                       Krever nettforbindelse internett.            
                       Mulighet for PC som skyteregistrering 
                       Krever nettforbindelse lokalnett. 

 
- Programvare: Ny versjon med valgbar Access versjon/ SQL server. 
- Live data på nett 



Skytebanekontroll 
 Ha orden på lister. 

 Ha backup 

 Nummerer alle lister før bruk.  

 Egne farger på ulike protokoller: 1,2,3, 

 Øv funksjonærene i tastaturene.  

   - Tast startnr ikke skivenr. 

  -  Tast bommer, også null.  

 Øv på å finne enkeltresultater som mangler. 



Rutiner og tips 
 Koble opp i god tid. 

 Send alltid data fra ETS og Tastaturer gjennom systemet før start.  

    - Bruk testbrikke. 

    - Gå rundt og se at det kommer data. 

 Om mulig bruk ETS med internloop på start. = Brikketidsjekk. 

 Sjekk alltid at 1 løper starter riktig. 

 Merk ETS med rett sted, (strafferunde, mellomtid, mål). Bruk samme boks 
samme sted. 

 GPRS: Husk at det på løpsdagen kan være begrenset kapasitet. 

  



Rutiner i eTiming 

Oversikt over aktuelle skjermbilder for drift av tidtakingen. 
- Tidtaking, Ett vindu per port. (Alle Gprs på ett vindu) 
- Speakervindu for å holde oversikt over klassen. * 
-       - Se når alle er i mål. 
-       - Se etter gale tider. 
- Feilliste for å overvåke skyting og rundetider * 
- Korrekturliste utskrift * 
- Oversikt mellomtider * 
- Utskrift ferdige klasser. Uoff/off lister 

 



Feilliste 
 - Bruk feillisten til 

  overvåkning. 

 - Høyreklikk for detaljer for  
mere informasjon. 

 - Oppslag ukjente brikker. 

 - Skyteresultat kan rettes her 



Detaljer 



Speakervindu  



Oversikt på person 



Korrekturliste 
 



Oversikt over mellomtider 



Feilhåndtering 
 Ukjente brikker 

 - Dersom man vet hvem det er:  
            Høyreklikk i tidtakerbildet og skriv startnr. 
            Kopier tiden fra tidtakerbilde eller skriv den inn på løper. 

 - Helt ukjent 

            Dersom brikketid, sjekk i feillisten hvem som er aktuell. 
           Sjekk manuell strafferundeliste mot passeringstider. 
          *  Sjekk hvem som har skyteresultat, men ikke mellomtid. 
           



Feilhåndtering 
 Ikke kommunikasjon med enheter. 

 -Com port melder (in use) 
Klikk på ikonet ved siden av for å lete opp portene manuelt.  
Ta ut og inn usb kabel, Prøv ev en annen usbport. 

 Eventuelt velg com port manuelt og  
i neste skjermbilde velg rett kontakttype. 
 

 - MOXA 485: Sjekk polaritet. 
 



Feilhåndtering 
 Tastaturer 

 - Sjekk at adressene på tastaturene er unike. To med lik gir kaos.  

 - Sjekk at kablene inn til tastaturene er ok.  

    Ved feil, koble fra alle og så koble til en og en til synderen er funnet. 

 - Ved lange kabelstrekk, bruk rett kabel, parvis tvinnet. 

 - Tast alltid skyteresultat fra alle tastaturene før rennet begynner.  

         Helst også i pausen. 



Infanteriløp 



Support 

support@eqtiming.no    
Bemannet 08:00- 20:00 
Telefon: 611 59 000  
 
Nye Wikisider på www.eqtiming.no 
Dagfinn Øksenholt direkte.  

mailto:support@eqtiming.no
http://www.eqtiming.no/

