
NovOtime er et nytt mellomtidsystem for orientering 
som ble introdusert for første gang på Norwegian 
Spring i 2012 og senere også på O-festivalen 
på Beitostølen, begge steder med kobling mot 
Oniverse resultatserver – live.oniverse.net

Så langt i 2013 er NovOtime valgt som 
online mellomtidsystem på årets Norwegian 
Spring. Ås IL Orientering satser også på 
NovOtime sammen med Brikkesys som mellomtid- 
og tidtakingsystem på årets Natt-NM i september.

ENKEL MONTERING 
ENKELT Å BRUKE GPRS

ARENA & INTERNETT

ENKEL OVERVÅKING
AV SYSTEMSTATUS

NOVOTIME “LIGHT”BRED STØTTE FOR
TIDTAKINGSYSTEM

Mer informasjon på
www.novotime.no

NovOtime er konstruert med 
fokus på brukervennlighet og 
enkel montering. Modulene er 
små, lette og raske å montere, og 
en enkelt funksjonær kan enkelt 
ettermontere utstyr på 5-10 poster 
på morgenen før et løp. 

NovOtime programmet henter 
data fra server og legger 
disse inn i tidtakingsystemet. 
Programmet gir samtidig 
en god og løpende oversikt 
over systemstatus, inklusiv 
batterikapasitet, signalstyrke og 
trafikk fra den enkelte modul.

Skogsmodulene består av en 
GPRS-modul med 2 SIM-kort 
(både Telenor og NetCom – for 
økt sikkerhet) og inntil 4 pickup 
antenner som enkelt monteres 
under vanlige Emit postenheter.

Stemplingstiden registreres med 
nøyaktig tidsreferanse og sendes 
sammen med postkode og brikke-
nummer via GSM nettet til en 
sentral server. 
På server sikkerhetslagres 
data før  det sendes videre til 
NovOtime programmet på arena 
samt til andre resultatservere som 
arrangøren benytter.

NovOtime har fokus på bred støtte 
for ulike tidtakingsystemer og har 
ferdig kobling både mot Emit’s 
eTiming og Brikkesys. I tillegg er 
det tilrettelagt for å eksportere 
data til annen programvare som 
arrangøren benytter.

Eksterne koblinger gjøres enklest 
via ferdige IP-baserte grensesnitt 
hvor data utveksles på XML-format. 
NovOtime kan også bistå med 
tilpassning av spesialløsninger hvis 
det er nødvendig.  

NovOtime har innebygd hånd-
tering for bl.a. sommerfuglgaffling. 

For mindre løp hvor man ikke 
ønsker å ha fullt tidtakingsystem 
på arena kan NovOtime også tilby 
en enklere resultatserver som ikke 
krever tilgang til lokalt datautstyr. 
Alle tider - fra start til mål - går da 
kun via NovOtime sine servere.

På arena vil speaker kunne 
formidle spenningen i skogen ved 
hjelp av mellomtidene i tidtaking-
systemet. NovOtime leverer 
stemplingsdata både direkte og 
indirekte til nettbaserte resul-
tatløsninger f.eks. Oniverse.
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Gi publikum – på samlingsplass og på nett – 
en bedre oversikt over hva som skjer i skogen


