
TOTEM www.totemonline.com.br

netTotemPlanilha_R5.doc Pág. 1

Apresentação

O TOTEM Planilha é um programa específico para criação de planilhas de provas de regularidade como Enduro, Rally
e Raid.

Com o programa TOTEM Planilha o organizador da prova ganhará tempo na elaboração da planilha. Basta definir o
tipo de trecho, digitar o odômetro da referência, a velocidade ou tempo do deslocamento.

Um dos diferenciais do programa é que você tem disponível uma biblioteca de Tulipas amostras (desenhos) e se você
não encontrar a tulipa que procura basta cria-la no próprio programa. Sendo assim você não precisa mais desenhar as
tulipas “à mão”.

O programa apresenta grandes facilidades na parte de desenho de planilha, o que certamente é o que mais demora
na elaboração de uma planilha totalmente digital. Você por exemplo converte uma linha lisa (uma rua) em uma linha
tremida (trilha) com um clique.

O programa TOTEM Planilha realiza todos os cálculos dos tempos das referencias e ainda transmite a programação
dos trechos automaticamente para o Totem Colosso.

Tela Principal:
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O programa

Mudando o visual da planilha

Sua planilha mesmo depois de pronta pode ser impressa em vários
formatos diferentes.

O programa tem vários modelos de planilha e além disso você pode
escolher os dados que são impressos em cada modelo de planilha.

Você pode por exemplo imprimir os tempos em todas referências ou
somente nos PMM. Pode imprimir as indicações de zeramente em negrito

ou não.

Nesse exemplo pedimos para não imprimir o
tempos da referência, nem o número da tulipa,

nem o número do trecho.

Nesse exemplo pedimos para imprimir o tempos
da referência e o número do trecho.

Além disso o programa pode criar a mensagem
ZERE SEU ODÔMETRO automaticamente.

Nesse exemplo pedimos para imprimir também o
número da tulipa (22) e o número do trecho está
em negrito invertido (fundo preto / letra branca)

Mudando o visual da planilha

É você que define o formato (layout) de impressão da planilha.

O interessante deste sistema é que você digita e depois
de digitado pode mudar o modelo de planilha (layout de

impressão).

Sendo assim você pode “experimentar” e visualizar
como ficaria sua planilha com outro formato.

Se o Modelo de sua planilha não estiver disponível no
programa envie-nos uma amostra que podemos criá-lo

no programa.

Configurações do programa

Você pode configurar todas informações do programa, como o formato da hora, da velocidade, do tempo do neutro
e da precisão do odômetro.
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A configuração pode por exemplo alterar o odômetro
para 1 em 1 metro ou 10 em 10 metros.

Aferição com 3 casas (AFER – Carros)

Em planilha de carro é comum o uso de pontos de aferição, que são pontos onde o odômetro é apresentado de 1
em 1m (3 casas decimais) mesmo quando o odômetro da planilha está configurado de 10 em 10m

Quando você indica que uma referência é um ponto de aferição o odômetro passa
para 1 em 1m e o programa apresenta automaticamente a palavra “AFER”

Biblioteca de Tulipas Amostras – Tulipas Classificadas

O programa possui uma biblioteca de Tulipas amostras. Hoje são 200 tulipas mas em pouco tempo pode chegar à
1mil tulipas amostras.

A maior dificuldade seria encontrar a tulipa desejada. No programa Totem Planilha você classifica uma Tulipa e
depois você as filtra facilitando a busca.

Este é o filtro de tulipas. Você pode por exemplo pedir para filtrar mostrando
somente as tulipas do tipo “TE”, para a direita, com árvore e que tenha trilha (linha

tremida). Como nesta imagem abaixo.

Grande parte das tulipas usadas em uma planilha já estão prontas em nossa
biblioteca.

Você pode criar suas tulipas dentro do próprio programa.

Modificadores da tulipa

A criação de modificadores (cerca, linha de trem e trilha) ficou muito mais fácil com o programa TOTEM Planilha.
Com um único clique é possível transformar uma rua em trilha.

Desenhar uma trilha (linha tremidinha) ficou muito mais fácil com uma ferramenta
específica para isso.

Você desenha a linha normal e converte para trilha com um clique (na imagem a
trilha está em vermelho)
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Criação automática da Smart Memo de Trechos

A maior parte das provas oferece aos competidores uma ficha técnica ou a Smart Memo com os trechos da prova.
O programa Totem Planilha gera a ficha técnica e o arquivo que é transmitido para o Totem Colosso.

A programação dos trechos é gerada automaticamente e pode ser transmitida para
a Smart Memo através do Colosso.

A tarefa de distribuir a programação para os competidores (clientes do organizador)
agora ficou fácil.

Cálculos automáticos

É comum ver em algumas planilhas erros de arredondamento de cálculo dos trechos. Como o programa calcula
todos os tempos das referências automaticamente, esses erros acabaram.

Condições de uso – À quem se destina este programa

Desenvolvemos esse programa para os organizadores de provas.

Acreditamos que haverá um aprimoramento e uma certa padronização das planilhas e além disso o tempo gasto na
elaboração destas será menor.

O programa é gratuito mas é controlado (exige senha para funcionar) e tem um contrato que rege as condições de
uso.

Para a utilização será necessário por exemplo que o organizador mantenha os logotipos de nossa empresa
impressos na planilha intactos e que forneça a Smart Memo com trechos para os competidores da prova.

Para maiores informações sobre as condições de uso entre em contato conosco.

Comentário final

Seria muito difícil em tão poucas linhas descrever um programa cujo principal objetivo é facilitar o
trabalho dos organizadores de prova.

Acompanhamos hoje a evolução do off road e sempre que possível participamos dessa evolução, seja
com um produto ou com um programa.

Esperamos atender as necessidades de todos organizadores que hoje preocupam-se com a elaboração de
suas planilhas, e com isso fidelizar nossos parceiros.

É visível e fácil perceber que empenhamos capricho e implementamos boas idéias na interface do
programa, na qualidade dos relatórios e na facilidade de operação.

É por estes motivos que grandes nomes e eventos do off road nacional tem uma parceria saudável e
duradoura com nossa empresa, que trabalha seriamente para cada vez mais ser lembrada como “o braço
direito” dos organizadores.


