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.
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RangeCard Office 1.3 tietokoneohjelmisto
Helppokäyttöinen, visuaalinen käyttöliittymä
Kattava raportointi ja käytön seurantamahdollisuus
Tukee Windows 98/NT 4.0/2000 sekä XP
käyttöjärjestelmiä
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
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
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



1 vuoden takuu

Toimikortti




Toimikortit saativissa myös 8 muistilokerolla
Kuva kortin kääntöpuolelle, esim sponsorin
mainos

Toimisto-ohjelma



Toimisto-ohjelmaan räätälöityjä raportteja
omien toivomustenne mukaan
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