NOLs treningsløp - Data-verktøy
Arrangør bruker selv PurplePen (løypetegning), OneDrive (kartarkivet), Eventor (PDF av løypene),
NOL FB-side (annonsering av løpet), og må også kunne håndtere PCen og printeren på
hyttekontoret (utskrift av løypekart).
I tillegg må arrangør sørge for at løpet publiseres i Livelox og at resultatene publiseres i etterkant. Til
dette har man hjelp av:
•
•

Livelox-kyndig (Harald Kvisli, Sveinung Rekaa, Robert Fredriksen)
Resultat-ansvarlig (Sveinung Rekaa, reserve Petter Løe).

Aktuelle verktøy (se under for hvilke av disse ulike roller trenger å bruke):
•
•
•
•
•
•
•
•

PurplePen. Til løypetegning. Gratis Windows-program som installeres på egen PC
(https://purplepen.golde.org).
OCAD CS. De som allerede er drevne i OCAD CS kan bruke det i stedet, om de ønsker så.
Kartansvarlig styrer i så fall med lisenser til OCAD CS.
Eventor. NOFs sentrale arrangements-system. Web-system (https://eventor.orientering.no/).
All informasjon om løpet skal ligge her som dokumenter (kart, etc.) eller lenker (resultater,
etc.) til andre steder.
Livelox. Sporingssystem.
Brikkesys. Tidtaker program.
NOL FB-side. For publisering på vår hjemmeside.
OneDrive kartarkiv. Kartfilene skal flyttes over hit.
DropBox kartarkiv. Utgår. Kartfilene skal flyttes ut herfra til OneDrive.

Følgende roller bruker disse systemene for følgende formål:
•

•
•

•

Arrangør.
o OneDrive kartarkiv. Kartfil hentes herfra.
o PurplePen.
▪ Til løypetegning.
▪ Levere filer til Livelox-kyndig.
• PNG-fil (kart-fil)
• PGW-fil (georeferering av kart-fil)
• XML-fil (beskriver løypene)
▪ Levere filer til Resultatansvarlig.
• XML-fil (samme fil som ovenfor)
o Eventor. Legge ut PDFer av løypene.
o NOL FB-side. For annonsering av løpet.
Livelox-kyndig.
o Livelox. Legger inn kart og løyper fra mottatte filer (PNG, PGW, XML)
Resultatansvarlig.
o Brikkesys.
▪ Leser inn resultater fra MTR4.
▪ Publiserer resultatene på Brikkesys web.
o Eventor. Oppdaterer lenker til resultatene.
o NOLWEB. Oppdaterer lenker til resultatene.
Deltaker.
o Livelox. Kan laste opp sitt GPS-spor her.

Brikker
Det er best om flest mulig løper med egen personlig brikke, men vi har mange brikker til utlån på
treningsløpene for de som behøver det. Det er viktig at både løpere og arrangør er nøye med at det
blir notert ned rett brikkenummer i deltakerlista. Det gjelder også løpere med egen brikke som løper
på andres brikker.

