MpX v3 – ny programgenerasjon fra
Kongsberg Target Systems

Kongsberg Targets Systems introduserer MpX v3, en ny generasjon av
programvaren som benyttes sammen med våre elektroniske skyteskiver

Hva er nytt?
Pegasus

- nytt stevnestyringsprogram (erstatter Orion)

SDU-3

- ny sentralenhet med sterkt forbedret kapasitet

WinGPS Cloud - nytt brukergrensesnitt og sanntidsvisning på internett

Pegasus

SDU-3

WinGPS Cloud

Trenger vi å oppgradere?
Ja, hvis dere ønsker et betydelig raskere anlegg
Ja, hvis dere har behov for økt fleksibilitet under gjennomføring av stevner
Ja, hvis dere ønsker automatisk oppsett for publikumsvisning på internett
Nei, hvis dere er fornøyd med dagens system. Orion og alle andre
programversjoner vil fortsatt supporteres.

MpX v3 – ny programgenerasjon fra
Kongsberg Target Systems
Pegasus tilfredsstiller ISSF/NSF og DFS sine krav og behov,
og har følgende ny funksjonalitet:
 Støtter opptil 3 graver mot samme standplass
 Forskjellige skyteprogrammer kan kjøres samtidig i stevnemodus
 Fristart - mulighet for individuell styring av hver skive
 Enkelt å kombinere stevne- og treningsmodus
 Blinkdefinisjoner og kaliber kan velges via Pegasus og/eller skyttermonitor
 Omskytingsfunksjoner for pistol og ISSF-finaler
 Betydelig økt hastighet på gjennomføring av skyteprogram (bytte av serier ol.)
 Individuell klokke pr klasse (for DFS skyting)
 Ny og forbedret integrert database
 Bedre vedlikeholdsfunksjoner - Skuddtellere, avansert systemsjekk, sensorstatus, kalibrering….
 Mulighet for skuddsimulering fra skive
 Utskriftsmulighet også i treningsmodus
 Egne skyteprogrammer beholdes ved oppgradering
 Fullskjerm – Fleksibelt/justerbart utseende
 Bredt utvalg av offisielle skyteprogrammer (ISSF, NSF, DFS)
 Håndterer opptil 100 blinkdefinisjoner – (Avhengig av monitorversjon)

SDU-3 – Ny sentralenhet med kraftig ytelse
 Enkel oppgradering av nye programversjoner med minnepenn
 Enkel installasjon (samme kabler og kontakter som før)
 Betydelig kapasitetsøkning og minne
 USB kabel fra SDU-3 rett i Pegasus PC

WinGPS Cloud - Ny helautomatisk løsning for «live» visning på internett
 Helautomatisk oppsett
 Portal som viser aktive stevner
 Brukeren velger hvilke skiver som skal vises, og antall skiver i skjermbildet
 Visningen skjer i sanntid
 Kan sees fra en hvilken som helst PC/Mac/Smartphone/tablet etc. tilkoblet internett

Priser på oppgradering: Kontakt KTS

Krav til PC for Pegasus:

Merk: Pegasus krever SDU-3, dvs. SDU-1 og SDU-2 kan ikke benyttes.

• Windowsversjon
Windows 7 / 8 / 10

WinGPS Cloud tjenesteabonnement for publisering på Web:
1-30 skiver: Kontakt KTS for pris
31-99 skiver: Kontakt KTS for pris
100+ skiver: Kontakt KTS for pris

• Anbefalt skjermoppløsning
1280 x 720 eller høyere

