
 
 

 

 

SkiTrac	  LIVE	  
LIVE	  GPS-‐uppdatering	  av	  preparerade	  skidspår.	  

TracTracs	  system	  för	  liverapportering	  av	  skidspår	  visar	  den	  aktuella	  positionen	  för	  spårmaskinerna	  och	  
preparerade	  skidspår.	  En	  GPS	  monterad	  i	  spårmaskinen	  beräknar	  spårmaskinens	  position.	  	  

Positionen	  skickas	  via	  internet	  och	  visas	  på	  spårkartan.	  	  

Spårmaskinen	  

När	  spårmaskinen	  är	  ute	  och	  kör,	  visas	  den	  aktuella	  positionen.	  	  

	  	  	  	  Aktiv	  spårmaskin:	   	  

Färgkoder	  	  

Färgkoderna	  visar	  när	  spårmaskinen	  sist	  preparerade	  
ett	  spår.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  

Vasaloppet:	  

	  
Övriga:	  

	  
Zooma	  och	  flytta	  kartan	  

Du	  kan	  använda	  pilarna	  och	  knapparna	  i	  kartans	  övre	  
vänstra	  hörn	  för	  att	  zooma	  och	  flytta	  kartan.	  	  Du	  kan	  
också	  bara	  dubbelklicka	  på	  kartan	  för	  att	  zooma	  eller	  
dra	  kartan	  med	  musen	  för	  att	  flytta	  den.	  	  

Du	  kan	  skifta	  mellan	  vanlig	  karta,	  satellitfoto	  och	  
spårkarta	  via	  knapparna	  överst	  till	  höger	  i	  
kartfönstret.  

	  
	  

	  Status	  

Översikten	  till	  höger	  visar	  alla	  spår	  och	  status	  på	  
dessa.	  Km-‐talet	  visar	  den	  totale	  spårlängden	  och	  
färgkoderna	  visar	  spårstatus.	   	  

Sök	  spår	  på	  kartan	  

Klicka	  på	  ditt	  favoritspår	  i	  tabellen	  till	  höger,	  ochden	  
visas	  på	  kartan.	  Klicka	  på	  ’Hela	  spårsystemet’	  överst	  i	  
tabellen	  till	  höger	  för	  att	  se	  hela	  spårsystemet	  igen.	  

	  

	  

Total	  status	  

’SkiTrac24’	  	  överst	  på	  skärmbilden	  visar	  aktuell	  
status	  över	  hur	  många	  km	  spår	  som	  är	  
preparerade	  i	  hela	  spårsystemet	  under	  de	  senaste	  
24	  timmarna.	  

	  

	  



 
 

 

 

Mer	  information	  

Via	  knapparna	  nederst	  i	  fönstret	  kan	  du	  öppna	  spårtrackingen	  i	  3D	  i	  Google	  Earth	  (om	  du	  har	  Google	  
Earth	  installerat	  på	  din	  PC),	  läsa	  hur	  du	  kan	  få	  spårinfo	  via	  SMS	  eller	  få	  mer	  information	  om	  området.	  

	  
Exempel	  Google	  Earth	  

	  
Aktuell	  väderprognos	  för	  området	  

Nederst	  på	  sidan	  visas	  väderprognosen	  för	  området	  för	  idag	  och	  de	  kommande	  tre	  dagarna.	  

	  
Kontakt	  

Vi	  tar	  tacksamt	  emot	  dina	  frågor	  eller	  kommentarer	  om	  eller	  kring	  systemet.	  	  
	  
TracTrac	  
skidor@tractrac.com	  
Tlf:	  	  0278-‐73	  85	  50	   	  


