Livelox -seuranta
OHJEET
Testaamme tapahtumassamme ruotsalaisen Knowit Uppsala AB toteuttamaa
suunnistustapahtumiin tarkoitettua GPS-pohjaista seuranta ja suorituksen
analysointivälinettä.
Livelox on käyttäjälle ilmainen (perustaso, lisäominaisuudet ovat maksullisia), ja sitä voi
käyttää vaikka omalla puhelimella. Jos käytät sovellusta älypuhelimellasi siirtyy
suorituksesi livenä palveluun, jolloin muut voivat seurata suoritustasi. Mikäli tallennat
reittisi GPX-tiedostoksi urheilukellolla tms., voit siirtää suorituksesi myös tapahtuman
jälkeen palveluun.
Kaikki halukkaat voivat myös katsella reittejä kotikoneelta tai kännykästään
(www.livelox.com) myös tapahtuman jälkeen.
Älypuhelimen liveseuranta:
1. Käy luomassa henkilökohtaiset tunnukset livelox.com -sivustolla
- Avaa selaimeen osoite: https://www.livelox.com
- Luo tunnus kohdasta ”Create user account”.
2. Kirjautuminen ja sovelluksen käyttäminen puhelimella.
- Asenna Livelox –sovellus puhelimeesi AppStoresta tai Google.
- Kirjaudu Liveloxiin käyttäjätunnuksillasi kohdasta ”Log in”.
- Huomioi, että kirjaudut asetuksella ”Log in with Livelox account”.
- Valitse ”Record”(tallenna) --> ”Event” (Tapahtuma) --> Class (sarja)
- Kuntorastirogainingissa valinnat ovat:
o KuntoRogaining 2018 --> Rogaining
o Tapahtuma ilmestyy valittavaksi klo 10.30
- Mikäli näyttöön ilmesty "GPS Ready" niin avaa "Sijainti/Location" -->
"Salli/Allow".
- Paina ”Start”-nappia lähtiessäsi.
- Paina ”Stop”-nappia tullessasi maaliin.
GPS-tallentimen jälkilähetys seurantaan:
-

Avaa selaimeen osoite: https://www.livelox.com
Luo tunnus kohdasta ”Create user account”.
Kirjaudu Liveloxin sivuille käyttäjätunnuksillasi.
Huomioi, että kirjaudut asetuksella ”Livelox system”.
Valitse tapahtumalistasta ”KuntoRogaining 2018”. Löytyy helposti esim.
kirjoittamalla Event/organiser –hakukenttään ”Hämeenlinnan”
Paina ”Add route”-nappia.
Paina joko ”Upload file” tai ”Upload link” riippuen gps -laitteestasi miten se
tallentaa tiedot esim. pilveen. Livelox hyväksyy GPX, TCX ja FITtiedostomuotoja.

Katselu kotikoneelta tai kännykästä:
-

Klikkaa Liveloxin sivuille: www.livelox.com
Valitse tapahtumalistasta ”KuntoRogaining 2018”. Löytyy helposti esim.
kirjoittamalla Event/organiser –hakukenttään ”Hämeenlinnan”
Liveseuranta tapahtuman aikana "Play live"-linkki
Reittien tutkiminen tapahtuman jälkeen "Replay"-linkki
Ilmaisella ”lisenssillä” voit katsoa yhden käyttäjän reittejä kerrallaan, lisää
ominaisuuksia saa käyttöönsä ostamalla lisenssin.
Rogaining tapahtuman osalta rastivälianalyysit ym. ratavertailut eivät toimi.

Toivomme palvelun rohkeata testaamista, niin saamme käyttäjien kokemuksia
systeemistä. Toivomme palautetta (mika@laitamaki.fi), sillä pohdimme mahdollisuutta
ottaa palvelu käyttöön kuntorasteilla.
Luonnossa liikkumisen iloa!

Hämeenlinnan
Tarmo
PS. Koska Kuntorogaining tapahtuman kartta on yhdistelmä eri aikakausien kartasta,
olemme varmoja että gps-signaalilla on paikoin ”merkittävä” heitto. Eli turvautuminen
puhelimen selaimen "Play live"-linkkiin ei välttämättä pelasta pummilta.

