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WinGrodan hinnasto 2018

Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. Hinnat ovat vuodelle 2018

Tuote Hinta (eur)

WinGrodan (uusi lisenssi) 580

Vuosittainen päivitys ja ylläpito 150

Grodan Statistik ja Anmälan (uusi lisenssi) 210

Grodan Statistik useammalle seuralle 210

WinGrodan Speaker (uusi lisenssi) 210

Uusi WinGrodan asennus-CD, (jos alkuperäinen kadonnut) 50

Uusi WinGrodan asennus-tiedosto (ladattu palvelimelta) 30

Lisäosat

WG Join results –lisäosa 170

WG Seriesim/Holdstevne -lisäosa 170

WG Medalj -lisäosa 170

WG Challenge -lisäosa 170

Livetiming

LiveTiming 90 / kilpailu

LiveTiming mainosbanneri 0 / kilpailu
(sisältyy perusmaksuun)

LiveTiming Koko ruutu -lisäosa 0 / kilpailu
(sisältyy perusmaksuun)

Superlive

Superlive, (sis. Livetiming, streamaus IC-Controlin kautta) per päivä 140

WG Disabled ja WG Masters lisäosat kuuluvat nyt kaikkien Uimaliiton jäsenseurojen lisensseihin, mikäli seuralla
on WinGrodanin täysi lisenssi.

WinGrodanin lisäosat maksavat seuralle kertaluonteisen maksun. Vuosittainen
päivitys- ja ylläpitomaksu kattavat myös näiden päivitykset.
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Livetiming ja Superlive
LiveTiming –palvelu sisältää mainosbannereiden käytön sekä koko ruudun näyttötila lisäosan ilman eri maksua.

Jos tilaat Superlive –palvelun (videostriimi), maksat Livetiming-palvelun sekä päiväkohtaisesta videon
striimauspalvelusta.
HUOM! Kansainvälisten arvokilpailuiden osalta palvelun hinta eroaa tästä hinnastosta.

WG Masters -lisäosa

WinGrodan sisältää toimintoja Masters -kilpailuja varten eräjakoon ja ikäryhmiin jne. liittyvissä asioissa.
Masters-pistelasku hoidetaan myös tällä lisäosalla.

WG Disabled -lisäosa

WinGrodan Disabled mahdollistaa vammaisuimareiden luokkien määrityksen, ennätysten hallinnan,
vammaispisteiden laskemisen ja tuloslistojen tekemisen pistejärjestyksellä.

Seuraavat lisäosat ovat saatavilla käyttöön erillisellä kertamaksulla:

WG Join results -lisäosa
Voit yhdistää tulostiedostoja useista kilpailuista ja käyttää näitä tuloksia ilmoittautumisaikoina uuteen kilpailuun,
esim. IKM aluekilpailu/loppukilpailu-tyyppisessä kilpailussa.

WG Seriesim/Holdstevne -lisäosa
Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa käytössä oleva kilpailumuoto, missä seura käyttää yhtä ja samaa rataa koko
kilpailun ajan tai että rata vaihtuu joka lajiin. Voit myös valita, kuinka monta erää jokaisessa lajissa on jne.

WG Medalj -lisäosa
WinGrodan Medalj (Mitali) tai Utmanare (Haastaja). Tämän tyypin kilpailussa uimarit kilpailevat vain itseään
vastaan. Voit kirjata erilaisia aikarajoja eri aikavyöhykkeisiin (mitalitasot).

WG Challenge -lisäosa
WinGrodan Challenge sallii kilpailutyypin, missä jokaisella lajin sisällä uitavalla kierroksella pudotetaan haluttu
määrä uimareita ajan perusteella. Kierrokset päättyvät, kunnes on vain yksi uimari jäljellä.

Grodan Statistik useammalle seuralle
Käytännöllinen pienille seuroille, missä yksi henkilö ylläpitää tilastoja ja ilmoittautumisia 2-4 seuralle.


