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O Software de controlo de tempos de corrida InnuxRacing é o seu aliado no apuramento dos
tempos de corrida dos seus atletas em competição. Os resultados são apurados de forma
instantânea através de antenas estrategicamente posicionadas na meta final do percurso e
enviados directamente para o software, que detecta e processa os resultados mediante as
suas necessidades. Saiba o que o novo software de controlo de tempos de corrida InnuxRacing
tem para si!
  
Acesso online ou através de uma rede local 
O InnuxRacing permite a transmissão de tempos de corrida por Internet ou através de uma
rede local, permitindo a perfeita sincronização do evento e a permanente monitorização
durante toda a corrida.

Comunicar os resultados rápida e eficazmente
O software de controlo de tempos de corrida InnuxRacing envia automaticamente os tempos
reais e as posições para o painel informativo e ainda por sms, directamente para o atleta, o
resultado final da prova.

Optimize o seu investimento e poupe tempo e dinheiro
Como um registo do evento pode ser acedido por um ou vários colaboradores em simultâneo,
no dia da corrida, e independente da existência de uma conexão à Internet, você poderá
trabalhar no ficheiro do evento offline, contando com o apoio da sua equipa através da rede
local.

Funcionamento
O sistema utiliza uma etiqueta RFID passiva ligada à pessoa ou veículo que está a concorrer.
Cada etiqueta é programada com um número único de identificação (ID) que é detectado
quando o veículo/ pessoa passa por um ponto de cronometragem. As antenas colocadas na
rota pretendida registam a passagem do atleta, ao mesmo tempo que o software detecta e
regista o ID de etiqueta e do momento em que foi detectada, registando até 100 passagens por
segundo.

Resultados
O software de controlo de tempos de corrida InnuxRacing regista a entrada de tempos na meta
final do percurso, processando-os num conjunto de resultados. Esses resultados podem ser
classificados por evento, prova, equipa, escalão e sexo, dependendo dos requisitos da corrida. 
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O sistema pode ainda separar tempos por volta ou por diferentes metas do evento.

Funcionalidades do InnuxRacing
      
    -   Gestão de Participantes   
    -   Gestão de Equipas   
    -   Gestão de Escalões   
    -   Gestão de Provas   
    -   Controlo de várias provas em simultâneo   
    -   Controlo de voltas por prova   
    -   Controlo de ponto zero   
    -   Resultados por evento, prova, equipa, escalão e sexo.   
    -   Envio de resultados por SMS   

  
  Descarregar Catálogo   
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