SGF och Mapping Industries utökade samarbete (GIS)
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Tillsammans med SGF kartlägger vi, Mapping Industries (MIAB), alla golfbanor i Sverige
för att samla in kartdata, digitalisera och effektivisera slopevärderings processen. Vi utökar nu
det samarbetet för att kunna erbjuda klubbar full dokumentationsmätning där vi kartlägger
all er kunskap om banan och som kan underhållas av bankonsulenterna , klubben själva eller av MIAB för
optimerad skötsel, drift samt erbjuda grafiskt material för hemsidor, appar och trycksaker.

Nya Slopemätningen och vad ingår?
Vi kartlägger banans alla fasta teemätpunkter, tee-, fairway-, bunker-, green-ytor samt röd,gul och
out-markeringar. Denna kartdata ligger till grund för den analys som SGF värderingsteam gör av banan
och hanteras i en gemensam utvecklad programvara - LiveCourseRating. Klubben kan koppla på LiveGIS
- Maintainance även på denna uppmätning men med då endast de ovan nämnda ytorna dokumenterade.
Vad är Dokumenationsmätning + LiveGIS och varför ni ska välja det?
Bevara all nuvarande kunskap om er bana samt underlag för alla produkter, tjänster och grafik från SGF/
MIAB. Vi dokumenterar ALLT ni markerat ut för kartläggning, såsom dräneringar, sprinklersystem, boxar,
brunnar, ledningar så att denna kunskap bevaras och kan nyttjas. En källa - alla behov!

LiveGIS - Maintainance
verktyg för optimerad skötsel och drift

•Konturlinjer för att enkelt lokalisera låg/högpunkt
•Lokalisera objekt med hjälp av mobiltelefon*
• Rita/planera/analysera i office

* Enhetsberoende noggrannhet. Normal mobiltelefon 1-3 meter beroende på skyview
•Skapa dina egna kartor och rapporter
baserat på uppdaterad, korrekt kartdata.

• Mät in och dokumentera nya saker i fält med
tablet. Finns i sub-meter, sub-fot och med
centimeters noggrannhet. Köp eller hyr.

Prislista 2018, 18 håls bana
												LiveCaddie
						Normal pris		
SGF		
Member
Mätning och kartläggning
Banvärderingsmätning			10.000:-		Ingår			Ingår
Dokumentationsmätning		30.000:-		15.000:-		Ingår
					
Programvaror/licens
LiveGIS - Maintanance			1.995:-/mån		1.295:-/mån		Ingår
LiveGIS - PinManager			495:-/mån		Ingår			Ingår
LiveGIS - Graphics (beta)		

1.995:-/mån		

995:-/mån		

Alla data, bilder och flyover skapas av programvaran LiveGIS
och utifrån er uppdaterade mätdata visualiseras på web, i app och i trycksaker

•Översiktskarta

Ingår

(LG-G) Design och layout av era trycksaker samt
program och även licens för att nyttja grafik
och flyover på web/app och i tryck

Web/App
Web						995:-/mån		995:-/mån		Ingår
LiveCaddie App				
Ingår i web		
Ingår i web		
Ingår
PinManager App				
Ingår i web		
Ingår i web		
Ingår
Ads/Sponsors web/app			295:-/mån		Ingår			Ingår
Custom pages/Ads web/app		295:-/mån		Ingår			Ingår
Tryckt guide / Teeskylt
1. Tryck själv, tryckfärdig PDF		

Licens i LG-G

Licens i LG-G

Ingår
•Topp vy med valfri bakgrund

2. Spiralguide, laminerat omslag
1. Provisionsguide, 200 st*
2. 500 st, eget valfritt pris
3. 1000 st, eget valfritt pris

Ingår			Ingår			Ingår
9.900:-		
9.900:-		
7.900:14.995:-		
12.995:-		
9.995:-

3. Häftesguide
1. Provisionsguide, 1000 st**
2. 1000 st, eget valfritt pris
3. 3000 st, eget valfritt pris
4. 5000 st, eget valfritt pis

Ingår			Ingår			9.900:-		
9.900:-		
Ingår
19.900:-		
19.900:-		
9.900:24.900:-		
24.900:-		
14.900:-

•Tiltad vy av hålen

•Tiltad vy av greenerna

•Topp vy av greenerna

4. Teeskylt, laminerad folie		Offert			Offert			Offert
LiveGIS - Maintanance
& Graphics licens ingår
6 månader, därefter
löpande till vidare.
Max 100 klubbar

MI Tablet touch screen
Meters noggrannhet			25.000***
Sub - foot noggrannhet			
37.500***
Centimeters noggrannhet		
59.000***

Startkostnad:
36.000:6 månader ingår
därefter 2.995:-/mån
löpande.
Max 50 klubbar

Med eller utan greenmått
•Landing Zone 1 - App

Servicemätning MIAB			7.500:-/dag
Servicemätning Bankonsulent		
Kontakta SGF
Hyr mätutrustning			5.000:-/vecka
* 20% provision på pris som sätts gemensamt med MIAB. Klubben garanterar 100 sålda per 6 mån.
** 20% provision på pris som sätts gemensamt med MIAB. Klubben garanterar 500 sålda per 6 mån.
*** Kräver korrigeringstjänst network RTK via internet så mobil- och andra tjänstkostnader kan tillkomma. Meters noggrannhet utan kostnad via EGNOS/
WAAS och sub-foot, cm via Swepos RTK tjänst. Under 2018 ingår dessa abbonemang utan kostnad, extra tack till Lantmäteriet och SWEPOS.
Priserna gäller en 18-hålsbana och till 9-hålsbana ges 33% rabatt. 27 hålsbana lägg på 33%, 36 hålsbana lägg på 60% på priserna.
Alla priser är exkl moms, frakt och resekostnader.

•Approach shot - App
LiveGIS - Graphics (Beta)
• Flytta/ändra/designa
• Egna färger & typsnitt
• Egna texturer
• Egna symboler
• Egen layout
• Licens att trycka ingår

•Flyover för web/app

Banguider, tryckta och digitala
Spiralbundna guider med laminerad framsida för egna intäkter
och service och/eller dela ut gratis häftesguide och/eller erbjud

Teeskyltar, laminerad folie

markandens enda riktiga digitala banguide,
LiveCaddie - MyGolfApp

			
Ge kunden info och
			valmöjlighet!
			
			
			
			

Spiralguide
Häftesguide
Digital guide
Teeskyltar

			

•Teeskyltar eller håltavlor i klubbhuset

Web presentation av banan och hålen med flyover. Visa åskådare de spelare på banan som använder
LiveCaddie - MyGolfApp och presentera leaderboard både för vardagsspel och tävlingen**
Visa inte bara en bild över hålen utan ge webbesökaren och medlemmar en portal och för att driva mer trafik och gäster till banan.
Exponera era sponsorer och annonsörer i både web och i app för att finansiera. Samma budskap i båda eller då ni har företagsgolf/tävling ge annat budskap i appen eller webben. Skaffa valmöjligheten och ge era gäster en upplevelse av er bana, både i verkligheten och
på webben/appen.

** Tävlingsdelen är under utveckling

KONTAKTA OSS eller bankonsulent för mer info!
Mapping Industries AB, Johan Nissvik, 070-777 62 29

Dokumentationsmätning		

Ingår

LiveGIS - maintain/graphics

Ingår

MI - PinManager			

Ingår

Banguider - spiralbundna/häftes

Ingår

Teeskyltar (layout)		

Ingår

Web presentation, Admin		

Ingår

LiveCaddie - MyGolfApp		

Ingår

LiveCaddie Member
Endast från 2.995:-/mån
till de första 50 banorna.

För spelare
Planera, spela och logga slag och score med minimalt
knapptryckande
För sponsorer och annonsörer
Visa logo över hålet och annons före hålet visas
För företagsgolfen, tävling och vardagsspel
Ge spelare dagens budskap före hålet spelas
via enkelt webgränssnitt.
För klubben
Presentera er banan på ett attraktivt sätt till gäster
och medlemmar
För event
Informera och presentera banan och era sponsorer
och annonsörer via appen och ge publiken möjighet att
följa spelare och resultat i realtid
För åskådare
Kolla in resultat, klubbval och score i realtid
För Spelare 			
Logga in med GolfID
Visar GIT-bokad rond
Dela runda live på sociala medier
Pushnotes för händelser
Automatiskt erhållna slag via GIT
Avstånd till hinder
Placera ”egen” flagga om klubben inte tillhandahåller service
Scorekort
Scorekort kontrolleras mot markörens i realtid
Hålöversikt i upprätt läge
Inzoomad landingzon sett uppifrån i platt läge
Inzoomad landingzon sett i perspektiv i tiltat läge
Flyover i 2D eller 3D beroende på klubbens val
Slagregistrering
Slaglängder och klubbor
Föreslår klubba beroende på spelare slaglängd
Föreslår ”normal” klubba i bunker, layupläge för chip runt green.
Puttregistrering
Mätverktyg
Personliga intressepunkter och kom-ihåg-text per bana och hål

För klubben. 			
Klubbens egen layout, logo och färger via LiveCaddie - Web
Klubbens egna bilder och välkomstskärm via LiveCaddie - Web
Klubbens egna sponsorer och annonser via LiveCaddie - Web
För statistik
Räknar automatiskt ut Puttar/FIR/GIR/SANDY/SCRAMBLE
Räknar automatiskt ut antal puttar om du använder slagregistrering fram till greenen
Räknar automatiskt ut score om du använder slagregistrering och anger antal puttar

MI PinManager - App
Planera på web och placera i app

Planera, spara och skriv ut flaggplaceringar på web
Logga ny flaggplacering med GPS eller stega som du
är van vid.
Uppdaterar flaggposition för alla LiveCaddie-App
spelare i realtid
Sparar alla flaggpositioner för framtida statistik

LiveGIS - MI PinManager
Logga flaggplacering med cm eller dm noggrannhet

Använd enhet och programvara för att placera ut
flaggorna EXAKT där de står utan att behöva stega, räkna
eller rapportera.

