
 
 

Hvordan bruke IANSEO Scorekeeper App 

 

IANSEO Scorekeeper kan lastes ned fra Google Play (Android) eller AppStore (iPhone) 

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ianseo.scorekeeperlite 

- iPhone: https://itunes.apple.com/app/ianseo-scorekeeper-lite/id912947613 

Her er QR koder som kan hjelpe deg å finne app’en. 

 

 

Her følger ett eksempel på scorekort som skytterne vil få tilsendt før de skal skyte: 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ianseo.scorekeeperlite
https://itunes.apple.com/app/ianseo-scorekeeper-lite/id912947613


 
Forklaring på feltene: 

1. Navn på skytteren 

2. Skytterens klubb 

3. Klasse  

4. QR-kode for scoring av 1. 30 piler 

5. QR-kode for scoring av 2. 30 piler 

Dersom noe av dette ikke stemmer, ta snarest kontakt med jon-arne@bueskyting.no 

 

Start Ianseo Scorekeeper på telefonen din. Hvis du allerede har app’en satt opp mot ett annet 

stevne, click på Menu oppe til høyre og velg Setup for å komme til setup skjermen. 

 

Klikk på Scan QR til venstre i skjermen og scan QR-koden på scorekortet ditt. NB! Legg merke til at du 

må passe på å benytte riktig QR-kode til 1.- og 2.-halvdel av stevnet. 

Du vil da få opp ett bilde tilsvarende dette: 

 

Denne informasjonen gjenspeiler informasjonen som står på scorekortet 

ditt. 

 

Trykk Save og bekreft med å trykke på Yes, 

 

Du er nå klar til å legge inn score i app’en. 
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 Dette er hovedskjermen hvor man legger inn pilverdiene. 

 

 

Serie du legger inn pilverdier for står oppe til venstre, og man må passe 

på at man er på riktig serie til enhver tid. 

Om du er kommet inn på feil serie kan dette byttes ved å klikke Menu og 

velge «swipe» oppefra og ned eller motsatt om man skal andre vei. 

En annen måte å bytte serie er å klikke på serien oppe til venstre (End) 

og velge serien du skal til. 

Den aktuelle pilen du skal legge inn pilverdien for er uthevet med rødt. 

Knappene nederst på skjermen viser hhv scorekortet, fjerner alle 

pilverdiene for serien og går til neste skytter (i dette tilfellet gjør ferdig 

serien og gå til oppsummering). Dette er knappen du skal trykke på for å 

komme deg videre. 

Hvis du skal endre en pilverdi kan du klikke på den aktuelle pilen og 

trykke på riktig pilverdi. 

 

 

Dette er oppsummeringsskjermen som vil komme opp når man er ferdig med serien: 

 

Her kan man endre pilverdiene dersom man har gjort feil ved å trykke på 

Edit Scores, eller gå til neste serie ved å klikke Continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om det er flere skyttere som skyter på samme matte ved skyting, må alle skyttere score med 

sin egen App. 



 
Hvis man mister internettilkoblingen under oppsett eller scoring vil man kunne få en av disse 

feilmeldingene. 

Du kan fortsette å skyte og score manuelt på scorekortet ditt, og når du har internettilkobling igjen 

kan du legge inn pilverdiene i app’en 

              

 

Om du forsøker å legge inn score før eller etter tidsskjemaet som er satt vil du få en disse 

skjermbildene opp: 

             

Når tiden er kommet for å kunne legge 

inn score kan du klikke på End oppe til 

venstre og velge OK for å oppfriske 

tilkoblingen. 

 

NB! Pilverdiene MÅ legges inn i App’en 

innen tidsfristen som er satt for stevnet. 

Når tidsfristen er gått ut vil det ikke være 

mulig å legge inn pilverdier, og pilverdier 

som mangler vil da få 0 (miss) 


