
 

 
 

Haulikkoratojen käytönvalvonta - helposti 
 

RangeCard maksujärjestelmä on ollut käytössä jo lähes 10 vuotta. Se on saanut 

paljon kiitosta käyttäjiltään. Maksujärjestelmä on erittäin helppokäyttöinen ja 

toimintavarma ja sen avulla ampumaseurat voivat saavuttaa merkittävät säästöt. 

 

Innovatiivinen 

Maksujärjestelmä on kehitetty valvomaan 

sähköisesti haulikkoradan sarjojen 

myyntiä ja ammuntaa. Järjestelmän 

pääasiallinen tehtävä on pienentää 

kiekkojen hävikkiä. Suunnittelussa on 

alusta asti lähdetty siitä, että järjestelmä 

olisi turvallinen, käytännöllinen ja ennen 

kaikkea helppokäyttöinen.  

 

Säästöjä 

Haulikkoradoilla on yleisesti ongelmana 

että radoilla ammutaan ylimääräisiä 

kiekkoja, kiekkoja joita ei ole maksettu. 

Tätä tapahtuu koska ei ole mitään 

helppoa keinoa valvoa ammuntaa. 

RangeCard System maksujärjestelmä 

poistaa tämän ongelman. Järjestelmä 

auttaa varmistamaan että kaikki kiekot 

ovat maksettu etukäteen sekä kontrolloi 

radalla ammuttujen kiekkojen määrää. 

Näin kiekkojen hävikki poistuu ja kertyy 

selvää säästöä haulikkoradalle. 

 

Helppokäyttöinen 

Järjestelmän käyttö ja hallinta on erittäin 

helppoa. Järjestelmä ei vaadi erityistä 

tietotekniikan osaamista. Ampujan 

tarvitsee vain huolehtia toimikortistaan 

kuten muistakin maksukorteista. 

Turvallinen 

RangeCard toimikortti perustuu 

prosessorisirulla toteutettuun älykorttiin. 

Toimikortin korkea turvallisuus takaa 

kortille tallennetun tiedon ja saldon 

luotettavuuden ja koskemattomuuden. 

Toimisto-ohjelmisto on suojattu 

kopioimista vastaan. 

 

Täydellinen kokonaisuus 

Järjestelmä sisältää kattavan ammunnan 

automaattisen seurannan ja raportoinnin. 

Toimisto-ohjelmalla myydään sarjoja ja 

ilmoitetaan ampujat ammuntaa varten. 

Ohjelmassa on myös asiakasrekisteri, 

myynnin ja käytön seuranta sekä 

toimikorttien hallinta. Ohjausyksiköt 

ohjaavat ampumaratoja ja toimikortti pitää 

ampujan sarjat varmassa tallessa. 

Järjestelmä on moderni, turvallinen ja 

monipuolinen.  

 

Järjestelmä toimitetaan sisältäen kaiken 

tarvittavan; RangeCard Office tietokone-

ohjelman, halutun määrän RangeCard 

System ohjausyksiköitä sekä RangeCard 

System toimikortteja. Tarvittaessa 

toimitamme myös tietokoneen toimisto-

ohjelmaa varten, tai jopa ”avaimet 

käteen” periaatteella koko järjestelmän. 

 

 



 

 

RangeCard System ominaisuudet 
 
 

Toimisto-ohjelma  RangeCard Office 1.3  tietokoneohjelmisto 

 Helppokäyttöinen, visuaalinen käyttöliittymä 

 Kattava raportointi ja käytön seuranta-
mahdollisuus 

 Tukee Windows 98/NT 4.0/2000 sekä XP 
käyttöjärjestelmiä 

Toimikortit  Prosessoriperustainen älykortti 

 Korkea turvallisuus 

 Vakiona 4 muistilokeroa eri hintaisten 
ampumalajien sarjoja varten 

 Voidaan ampujan mukaan asettaa kortin 
kieleksi Suomi, Ruotsi tai Englanti 

 Seuran oma logo ja nimi kortin etupuolelle 

Ohjausyksikkö  RangeCard System radan ohjausyksikkö 

 Ohjaa Skeet ja Trap ratoja  

 Helposti kytkettävissä olemassa olevan 
Skeet ja Trap laatikoiden yhteyteen 

 Helppo käyttöinen ja varmatoiminen 

 Selkeä näyttö opastaa ampujaa 

 Monipuoliset asetukset 

 Tukee toimikortille asetettua kieltä 
näyttämällä ohjeet ampujan omalla kielellä  

Ohjausyksikön rinnakkaismalli  RangeCard System C/S ohjausyksikkö 

 Ohjaa lajeja joissa ei ole omaa 
ohjauselektroniikkaa, kuten esim. Compak 
ja Sporting 

 Tukee 6 erillistä kiekonheitintä  

 Muutoin sama toiminnallisuus kuin 
rinnakkais- mallissa 

Takuu  1 vuoden takuu 

 
 
 

Lisäominaisuudet 
 

 

Toimikortti  Toimikortit saativissa myös 8 muistilokerolla 

 Kuva kortin kääntöpuolelle, esim sponsorin 
mainos 

Toimisto-ohjelma  Toimisto-ohjelmaan räätälöityjä raportteja 
omien toivomustenne mukaan 

 
Lisätietoja:  

www.jatcom.fi  
jatcom@jatcom.fi 

040 536 0563 

Jatcom Oy 
 

Kalkkiuunintie 4 B 
01200 Vantaa 
puh. 0400 765 405 
 
Y: 1621917-0 

http://www.jatcom.fi/

