RaceLive RALLY
Rally Safety Tracking/RST

RALLY / RECCE
• Här väljer besättning om
man skall köra RECCE eller
Tävling(RALLY)
• RECCE används endast då
detta är tillåten före tävling
och denna funktion visar
för Race Control var
ekipaget är och hur fort det
kör samt loggar hastighet
vid överskriden
fartbegränsning.
• RALLY är funktionen då vi
tävlar, denna aktiveras
innan huvudstart.

RACELIVE RALLY [99]

RECCE

RALLY

RECCE
• I Recce mode:

– Kontakt status till server.
– Speeding tänds i enheten
om man kör fortare en den
tillåtna hastigheten som är
satt av tävlingsledningen.

• END recce skjuts åt sidan
när man är tillbaka på
serviceplatsen efter
avslutad recce.
• I RECCE mode det på HQ
också visar hur många
gånger man kört en SS.

RACELIVE RECCE [ID]
Connection status

SPEEDING
END RECCE

RALLY
• Blocked Road knappen används
om man står över vägen och
ingen kommer förbi men
besättningen är OK
• SOS knappen används om man
behöver assistans av
räddningsbil/Ambulans vid
olycka.
• OK knappen används alltid när
man stannar inne på en SS och
det int hänt en olycka och man
behöver hjälp, om denna inte
aktiveras inom 30 sekunder
sänder enheten själv ett SOS
larm till Race Control

BLOCKED ROAD

SOS
Connection info like
we have now

OK

RALLY SOS
•

När SOS är aktiverad så får man 4 val
man kan välja att använda men inget
krav för SOS är redan aktiverat på HQ.
– Injury for driver or co-driver/Skada
förare/Codriver
– Injury for audience/Skadad Publik
– Fire/Brand
– Blocked Road

•
•
•

•

När SOS är sänt så meddelar server att
det är mottaget.
Om man valt att skicka orsak så
blinkar den så man vet vad man
skickat in för meddelande till HQ.
Om man skickar ett SOS och det visar
sig att det inte behövs så drar man OK
åt sidan och då medelas HQ att hjälp
inte behövs.
Blocked Road/Väg blockerad

INJURY
DRIVER/
CODRIVER

FIRE

INJURY
FOR
AUDIENCE

Blocked
Road

SOS
OK

RALLY SOS
•

När OK är aktiverad så får man 4 val
man kan välja att använda men inget
krav för OK är redan aktiverat på HQ.
–
–
–
–

•
•
•

Mechanical/Retired-Tekniskt Bryter
Offroad/Retired-Avåkning Bryter
Mechanical
Offroad

När OK är sänt så meddelar server att
det är mottaget.
Om man valt att skicka orsak så
blinkar den så man vet vad man
skickat in för meddelande till HQ.
Om man skickar ett OK och det visar
sig att man behöver hjälp så drar man
OK åt sidan och då trycker på SOS

Mechanical/Retired
Offroad/Retired
Mechanical
Offroad

OK
OK

RALLY RED FLAG
• RED FLAG - SS stoppad.
Blinkar och piper tills
besättning kvitterar
med att dra OK åt
sidan.

RED FLAG

[OLYCKA STANNA VID
OLYCKA OCH HJÄLP TILL
ELLER FÖLJ
FUNKTIONÄRS ANVISNING]

OK

RALLY YELLOW FLAG
• Yellow flag - Kan
användas av TL för att
varna att något har hänt
på SS
• Blinkar och måste
kvitteras genom att man
drar OK åt sidan.

YELLOW FLAG
[CAUSE]

OK

RALLY INFO VIEW
• Info – Skickas från TL
till berörd SS eller
Transport och då
kommer meddelandet
till de bilar som
befinner sig på dessa.
• Blinkar ända tills man
kvitterar genom att dra
OK åt sidan.

INFO
[text]

OK

Hur ofta uppdateras informationen
• Enheterna skickar info varanan sekund (2Sek) på
transport uppdateras var 30:e sekund.

Vid SOS larm

• Larmet kommer in i datorn på HQ eller som ett SMS till larm
telefonen.
• Datorn ger ifrån sig ljud om SOS larm kommer så man inte
missar det.
• Varför SMS? Om det är så att enheten av någon anledning har
kontakt med servern så skickas ett SMS direkt till
Larmnummer.

Övervakning på HQ
• Server side function would have 2 parts.
– Visar nuvarande info: tracking/speeding/split
times/visits to SS
– Inställningar för app

• För att visa befintlig information öppnar vi bara
den aktuella vyn som en del av fönstret
• Kontroll av appen är den andra sidan på sidan där
organisatören kan kontrollera och övervaka
apparna förutom intervalländringarna som
kommer från kartsidan.

POP UP: RED FLAG/YELLOW FLAG/INFO
Reason 1
Reason 2 …
Free text

SEND

SERVER SIDE
RACELIVE RALLY

Speed limit RECCE

Km/h

Red FLAG
Yellow FLAG
INFO
Messages:

ID
TR01

Time
xxxxxxx

Map

SET
SEND
SEND
SEND

ALL
Reason
RedFlag

OPEN

OK Map
OK

Clear

TR121 xxxxxxxx OK
TR025 xxxxxxxx SOS

Open POP UP klickar man där så zomar kartan in på
bilen som skickat meddelandet så man kan se
närmare var den är. Man också ställa in att detta
görs på en annan skärm.
ALL/OPEN All-Visar alla meddelande även dom man
har tagit hand om. OPEN-Visar bara dom
meddelande man inte tagit om hand. Man kan
skriva ut alla meddelande efteråt.

Sectionals

Rally ID
Speeding

Datorn låter om det kommer in
ett SOS larm från någon bil

Get

Recce

Publik karta

Split/SS tider Ej Officiella
SS1

SS2

SS3

