Oponentus™
p
presenterer
p
en komplett løsning med cup‐, bane‐,
medlemsadminstrasjon og rating

Oponentus™ løsning skiller seg fra andre løsninger
Enkel
Oponentus løsning og målsetning
adminsitrasjon

Turneringsleder
må inn på PCen

Online løsning med ny og bedre metode for
gjennomføring av turneringer.
Turneringsleder oppretter turneringen og
reserverer baner til kampene.
Om arenaen bruker vår banebooking
oppdateres bookingsystemet systemet
samtidig som tid/sted legges inn per kamp.
Turneringsleder kan delegere oppgaven å
formidle resultater til enten spillerne,
dommerne eller turneringsleder selv.

Andre løsninger
PC software med mange begrensninger
Turneringsleder oppretter turneringen.
Om det skal være dommere må
turneringsleder kontakte dommere og
undersøke om de kan, og må så evt.
registrere og velge dommer fra en meny.
Turneringsleder må sette banetider
manuelt. Det er ingen kobling til
banebooking så baner må bookes separat i
en annen løsning.
Når turneringen er opprettet må den
eksporteres til internett for at spillere skal
kunne se informasjon og melde seg på.
Bare turneringsleder kan formidle
resultater.

Om det skal være dommere i turneringen
genereres invitasjoner automatisk til
dommere etter at turneringen er opprettet.
Dommere melder seg på i tidsrommet
påmeldingsfristen er åpen for dommere i
turneringsplanen.
Invitasjoner genereres til spillere. Spillere

Tungvin
administrasjon

Spillere kan så melde seg på.

Turneringsleder må
inn på PCen

melder seg på. Når det kreves
påmeldingsavgift må spillere betale for å
melde seg på. Turneringsleder slipper å
avstemme betalinger og påmeldinger.
Betalingsløsningen vil være rimelig og enkel å
ta i bruk.

Turneringsskkjema skal genereres automatisk
når påmeldingsfristen for spillere er gått ut.

Meldinger genereres automatisk til spillere
om når og hvor de skal spille kampene.

Noen programvareleverandører tilbyr en
online betalingsløsning men ikke alle
benytter seg av det muligens fordi det
representerer en for stor merkostnad.
Om klubbene ikke bruker online
betalingsløsning må turneringsleder
avstemme betalinger mot påmeldinger og
markere når spillere har betalt.
Når påmeldingsfristen er ute må
turneringsleder gå inn i software igjen og
gjøre trekninger og generere skjema. Så må
meldinger genereres til spillerne om når og
hvor de skal spille første kamp, evt. at de
finner spilletider i turneringsskjema på
internett.
Når resultater fra kampene kommer inn må
turneringsleder inn i programvaren igjen og
legge inn resultater manuelt.
Turneringsleders assistenter samler gjerne
inn resultater så legger turneringsleder inn
disse så ofte som mulig. Evt. oppdateres
tablået på klubbens tavle for hånd eller
turneringsleder skriver ut oppdatert
skjema.
Spillernes rating oppdateres av forbund i et
separat system, i tennis en gang i måneden
eller hver annen måned.

Turneringsleder må
inn på PCen

Turneringsleder må
inn på PCen, kanskje
flere ganger.

Resultater legges inn enten av dommere,
turneringsleder eller spillere selv.
Rating oppdateres automatisk når resultater
legges inn etter hver kamp.
Turneringen er ferdigspilt. Premie seremoni.

Andre forskjeller

Ikke ferdig

Oponentus løsning

Andre løsninger

Vil også tilby online medlemsadminstrasjon,
online booking og anerkjent rating metode i
samme løsning.

Ingen andre løsninger tilbyr alt i ett med
like effektiv metode for gjennomføring av
turneringer.

Representerer det beste utgangspunktet å
bygge videre på.

Fungerer i dag men har mange
begrensninger.

Her skal vi se nærmere på metoden for opprettelse og gjennomføring av turneringer
Her ser vi
hovedsiden for
opprettelse av
turneringer
i
Her ser vi turneringsplanen

‐Når en turnering er registrert legges den inn i en global database.
‐Når turneringsleder har valgt at det skal være dommere i turneringen åpnes påmelding for dommere.
Invitasjoner genereres automatisk til dommere som er kvalifisert.
‐Når
Når turneringsleder har valgt at det ikke skal være dommere åpnes påmelding direkte for spillere
spillere.
Invitasjoner genereres direkte til spillere når turneringen er registrert. Turneringsplanen innholder da
ikke tidsintervall for påmelding av dommere.

Dommere logger inn og kan melde
seg påå i d
dett angitte
itt tid
tidspunktet
kt t
I turneringsplanen.

‐Om det ikke er nok
dommere påmeldt i
turneringen
i
innen påmeldingsfristen
for dommere vil
turneringen
bli stoppet før invitasjoner
sendes ut til spillerne.
spillerne

‐Når det er nok dommere påmeldt i turneringen
Innen påmeldingsfristen for dommere vil invitasjoner
bli sendt ut til spillerne.

Spillere logger seg på og kan melde seg på
i tidsrommet markert i turneringsplanen.

‐Når påmeldingsfristen for spillere
er gått ut eller det er maksimalt antall spillere påmeldt
genereres turneringsskjema automatisk. Baner
Som ikke trengs avbookes.
‐Meldinger
Meldinger genereres automatisk til spillere om tid/sted
for kampene.

Per i dag har vi to turneringsskjema, single elimineringsskjema
j
som brukes
med ogg uten bronse finale. Skjema
er det samme som badmintonforbundet bruker. Spillerne
settes opp i skjema etter rating slik at de beste spillerne
Ikke møter hverandre i første runde.

‐Turneringen spilles i det markerte tidsrommet
i turneringsplanen, som er fra starttiden for
første reserverte tid til sluttiden for siste reserverte tid
i turnerngen.

‐Ved
Ved opprettelse av turneringen
bestemmes hvem som skal
formidle resultater når kamper
er spilt. Resultatrapporter fordeles
til brukerne som får denne
oppgaven: Enten dommere,
d
turneringsleder eller spillerne
fra en kamp.

Oponentus hypotese:
Enklere turneringsadministrasjon betyr nye målgrupper. Med
konkurrerende software er det for tungvint å arrangere turneringer til at en
mindre eller mellomstor bedrift vil gjøre det selv for sine ansatte.
Målgrupper for salg av lisenser er: Klubber, bedrifter, caféer, hoteller osv.

En klubb som kjøper lisens skal få forenklet cup, bane‐ og
medlemsadminstrasjon. Beregning av spilleres
rating skjer automatisk når resultater legges inn.

