
Nu blir det enklare 
      att spela golf
Okej, vi kan inte påverka ditt handikapp 

direkt. Men vi har en lösning som gör det 

enklare för klubbens medlemmar att träna.

Driving Range Smartcard ersätter den 

ibland krångliga polletthanteringen. Med 

ett smartcard kan man lätt hämta ut sina 

bollar. Kortet kan laddas med flera smarta 

funktioner som förenklar för spelarna.

driving range
SMARTCARD

Driving Range Smartcard 
– så funkar det!

Spelaren går till receptionen. Där sätts ett nytt kort 
i kortläsaren. Medlemsnumret skrivs in och är man 
redan medlem så hittar programmet spelarens 
namn. Nu är det färdigt att hämta ut bollar från 
golfbollsautomaten. Kortet stoppas i och så ramlar 
det ut så många bollar som klubben i fråga vill att 
man ska få ut per uttag. Hörs tre pip, vet man att 
man har tre uttag kvar. Spelaren kan lätt stoppa i 
kortet och fylla på med fler uttag i receptionen. 
Vid eventuell förlust är det enkelt att spärra kortet.

TME Elektronik erbjuder alla golfklubbar ett 
komplett paket, allt som behövs för att börja 
använda kort i stället för polletter. Det är lätt att 
installera.

Kontakta oss så berättar vi mer! Gå gärna in på 
www.tmeelektronik.se/drivingrangesmartcard för att få 
en mer detaljerad teknisk beskrivning.

Detta ingår i paketet

Kortläsare för smartcard 
inomhus:
• Används för registrering av 
nya medlemmar 
• Spelaren kan enkelt själv ladda 
kortet med fler uttag.

Kortläsare för smartcard 
utomhus:
• En robust läsare för montering 
på golfbollsautomat. Används 
endast för att ta ut bollar med.

Styrkort för kortläsare:
• Detta styrkort monteras i 
lådan för golfbollsautomaten.
Styrkortet kopplas till bollauto-
maten och till kortläsaren.
Styrkortet uppdaterar smartcar-
det efter varje uttag av bollar.
Styrkortet innehåller:
• En belyst display, utgång för en 
extern display
• Menyer för systeminställ-
ningar och underhåll
• 2 extra in- och utgångar som 
är programmerbara

• Styrkortet gör det möjligt att 
tillåta andra klubbar att ta ut 
bollar om man vill 
• Ingång för tangentbord genom 
en vanlig ps2-anslutning som 
sitter på alla pc-datorer.

Smartcard:
• Kort i tålig PVC-plast med 256 
byte minne. Ena sidan är fri 
att trycka klubbens logga på. 
Enfärgs- eller fyrfärgstryck enligt 
önskemål.

Mjukvaran för administration:
• Har ett mycket användar-
vänligt gränssnitt.
Mjukvarans funktioner:
• Lägga till/ta bort medlemmar
• Låsning till specifik klubb
• Går att synka till GIT
• Automatisk spärrfunktion vid 
borttappat kort, det går alltså 
inte att ladda det gamla kortet 
med nya uttag.
• Inställningar för dagskvoter 
och antal bollar per laddning.
• Loggfil för statistik som är 
kompatibel med Excel
• Stöd för flera kortläsare och 
datorer med gemensam lag-
ringspunkt 
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