
 

 

iQNITER CARDIO TRAINING – POWERED BY SUUNTO Ver 8.0 
 

INSTALLATION, FÖRBEREDELSER, UTBILDNING, ÅTERFÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING 
 

INSTALLATION & FÖRBEREDELSER 
 

Läs denna guide nogrannt så blir det enkelt förstå vad som krävs för att lyckas med iQniter pulssystem! 
Börja med att ladda ned kravspec på dator här 
http://www.vo2.se/rwdx/files/Hardware-and-software-kravspecifikation-20151015-SVENSK.pdf 
och ladda ned installationsguide för Team Reciever här 
http://www.vo2.se/rwdx/files/Installation-Guide--iQniter-Team-Receiver-20150926-SVENSK.pdf 

1. TYP AV INSTALLATION (SERVER & STAND ALONE) 
 

Vi rekommenderar alltid Server installation, då installeras iQniter AdmiQ i en dator i reception alt. kontor 
medan iQniter BasiQ+/BiQing (pulsmätningen) installeras på separat dator i träningslokalen.  
Med AdmiQ i reception kan Ni registrera och ändra kunder oberoende av ifall det pågår pulspass i er sal. 
Stand Alone passar små anläggningar där registrering av bälte kan utföras när pulspass inte är pågår!  

2. HARDWARE & SOFTWARE 
 

Vi rekommenderar stationär dator då dessa har bättre prestanda och ifall något går sönder kan delar bytas. 
Ni kan också välja en större bildskärm för instruktörer. Vi kan lämna offert på dator men vänd er gärna till er 
lokala IT partner. Lämna ovanstående kravspec till dem!  

3. NÄTVERK & INTERNET   
 

Trådbundet Internet är krav. Vid Server Installation ska datorerna anslutas i samma lokala nätverk, trådbunda 
för säker drift. WIFI  accepteras inte under några omständigheter, detta för maximalt stabil drift!  

4. FJÄRR INSTALLATION  
 

Vår IT support fjärrinstallerar programmen från iQniter in i era datorer med Teamviewer. IT Supporten nås på 
info@cadteamet.se eller ring på 0431-76757 och bestäm tid för installation.  
Installationen tar ca 15-20 minuter, det är bra ifall Ni är tillgängliga medan detta utförs. Börja med att ladda 
ner Teamviewer på datorn som ska användas från http://cadteamet.se/ - Ni får då ett Teamviewer-ID och 
lösenord som Ni skriver ner och har tillgänligt när installationen ska genomföras.  

5. IQNITER TEAM RECIEVER   
 

IQ Team Reciever stöder både iQniter ANT/Dual bälte och iQniter Smart sensor (Blåtand). Beroende på 
lokalens utformning, byggmaterial mm garanteras räckvidden til 8 x 8m, vi har exempel på att betydligt större 
lokaler täcks. Optimal placering är i taket i lokalens mitt, alternativt väggen framför deltagarna.  
Suunto TEAM POD täcker ett område på 100 m men klarar inte Smart Sensor (blåtandsteknik). 

6. PROJEKTOR / BILDSKÄRM 
 

Lokalens utformning, takhöjd och ljusförhållande styr vilket bildvisningsmedia som blir bäst. I stora salar med 
högt i tak är projektor med duk alt en vitmålad vägg bäst, i mindre lokaler platt TV skärmar på 42-65 tum. 
Ibland behövs 2 skärmar. Vi kan bistå med råd! Media utrusning handlar Ni bäst hos lokal Radio & TV butik.  

7. PULSMÄTNING I FLERA ZONER  
 

På er licens kan Ni ha pulsmätning i flera Zoner/datorer. Med pulsmätning i flera zoner ökar intresset träna 
med puls de skjuter fart på bältesförsäljningen! Varje yta behöver iQniter Team Receiver, dator + bildvisning. 

8. SUPPORT 
 

Vi har lagt upp så mycket information som möjligt på vår hemsida så Ni oavsett tid på dygn eller situation ska 
finna era svar via http://www.vo2.se/support-/ . Saknar ni något eller behöver veta mer så kontakta oss via 
thommy@vo2.se eller ring 0708-169812.  
CADTEAMET sköter all IT support för iQniter med teamviewer. Cadteamet är snabba och duktiga. 
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UTBILDNING & ÅTERFÖRSÄLJNING 

1. IQNITER GRUNDUTBILDNING  
 

Det ingår 4 timmar grundutbildning i era lokaler. Vi kommer gärna en vardagskväll. Innehållet ser ut så här: 
- 20 minuter praktiskt träningspass (samtliga medverkande ska ha registrerat pulsbälte i förväg) 
- Grundläggande principer för pulsbaserad träning med pulsövervakning och viktiga pulsbegrepp 
- Vi går igenom feedback rapport, Movescount.com, Movescont App 
- Anvädning av mjukvaroprogram, AdmiQ, BasiQ+, BiQing och DesiQner  
- Användning av pulsbälten  samt säljargumentation 

2. FÖRBERED PERSONALEN FÖRE UTBILDNINGEN  
 

- Maila ut iQniter kursinbjudan till personalen i god tid.  
http://www.vo2.se/rwdx/files/kursinbjudan-2016-kort-low.pdf 

- Be instruktörerna läsa Handout om pulsträning före vi kommer så kan utbildningen hållas på hög nivå!  
 

- Uppmuntra instruktörerna att ladda hem DesiQner passdesignprogram (för PC) och be dem kolla in och 

bekanta sig med programmet: http://iqniter.com/software/desiqner/publish.htm 

3. FÅ MED ER PERSONALEN! 
 

Störst framgång med er nya investering får Ni genom att all personal förstår fördelarna med att träna med 
puls och att de själva använder pulsbälte och gärna bär en Suunto klocka! Er viktigaste säljkraft är er personal.  
Att erbjuda dem ett pulsband som belöning för att de är med på utbildningen är en smart investering!  
 
4. ÅTERFÖRSÄLJNING AV IQNITER PRODUKTER  
 

iQniters affärsmodell baseras på försäljning av pulsbälten, klockor samt annonsering i systemet.  
Detta är något som ger er välbehövliga nettoförtjänster. iQniter Smart Sensor kan endast köpas av er med 
licens på iQniter och inte via nätbutiker, de innebär att era medlemmar enbart kan köpa sin utrustning hos er.  
 
5. ÅTERFÖRSÄLJNING AV SUUNTO PRODUKTER 
 

Vid försäljning av Suunto klockor erbjuder vi er 2 modeller av ÅF villkor, ENTRY eller EXPERT.  
Som iQniter kund har ni på automatik ENTRY status med 6 % ÅF rabatt. Nästa nivå är EXPERT med 12 % rabatt 
på ÅF och det kräver att Ni gör en grundorder på + 20 000kr ex moms och har årligt inköp på 60 000kr ex 
moms på Suunto.  
 
6. BESTÄLLNINGAR I VÅR NÄTBUTIK  
 

Med era inloggningsuppgifter till http://www.vo2.se/login.html har ni tillgång till två nätbutiker, en butik för 
iQniter produkter och en för Suunto. Samtliga beställningar sköts via nätbutiken!  
 
7. STARTBESTÄLLNING  
Beställ pulsbälten så Ni har dem levererade i tid för uppstarten! Tips är att även beställa batteri-kit.  
 
8. PERSONALBESTÄLLNING AV SUUNTO  
 

För Er som väljer bli Återförsäljare av Suunti erbjuder vi en (1) samlad personalbeställning av Suuntoklockor i 
introduktionsperioden. Den ordern supportar vi er med extra hög rabatt på ordinarie ÅF priser. 
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MARKNADSFÖRING & PRE SALE 
 
1. PRE SALE 
 

Vi rekommenderar att Ni 2-6 veckor före start med iQniter sätter igång Pre Sale aktiviteter. De centrala i 
detta är erbjudanden som motiverar kunderna att köpa/beställa sitt personliga pulsbälte före premiären. 
  
Vi har tagit fram en iQniter integrerings & Pre sale plan, i den ingår förslag på aktiviteter som sätter fart på 
intresset för pulsträning som en spännande och kul nyhet hos er!  
 
Till er hjälp finns: 
1. Presale - Snart på Din klubb – text och bilder för hemsida, facebook, e-post mm. 
2. Presale – Köp pulsbälte och...  välj mellan flera alternativa kampanjer: 
A Köp pulsbälte och var med utlottningen av en Suunto AMBIT3 Run (glöm inte beställa) 
B Köp pulsbälte och få maxpulstest på köpet 
 

2. WORKSHOP - VARFÖR PULSTRÄNING 
 

I vårt interna material finns en workshop – Varför pulsträning - i Powerpoint som tar 30 minuter att hålla av 
en duktig tränare, till presentationen finns åhörarkopior (handouts). Handoutsen är även underlag för den 
som håller i workshopen. Denna workshop är utmärkt att köra ihop med korta 25 minuters prova på pass, 
maxpuls pass osv.   
Workshopen bör hållas flera gånger i startperioden och därefter återkommande på klubben. Genom höjd 
kunskap för pulsträning ökar viljan att träna på era pulspass samtidigt som det ökar försäljningen av bälten 
(och klockor).  

 

3. MOVECOUNT GUIDER 
 

Movecount hjälper er medlem till rätt träning! Ni på träningscentret kan skapa egna movescount grupper 
som motiverar era medlemmar att träna regelbundet. Får Ni få många använda Movecount kommer er 
retention förbättras!  
Använd guiderna till att lära personal och medlemmar mer om Movescount. Dessa är korta och enkla! 

4. INTERN MARKNADSFÖRING 
 

Ett gediget intern marknadsföringsmaterial som sätts upp och är tillgängligt för era medlemmar är grunden 
till att Ni får ut information runt pulsträning.  
 
Följande reklammaterial leveres vid start.  
1. Get Connected – BASIC i Roll up  
2. Get Connected – BASIC i A3, 50x70, 70x100   
3. Köp Din utrustning - A65 folder – Medlemsinfo I 250 ex 
4. Köp Din utrustning - video i tv skärmar  
5. Smartare Träning – PEAK TRAINING EFFECT i A3, 50x70, 70x100 
6. Smartare Träning – PULSZONER i A3, 50x70, 70x100  
7. Smartare Träning – PEAK & PULSZONER i A3, 50x70, 70x100D 
 

Behövs mer material görs detta på hemsidan 

 
LYCKA TILL! 
 

VO2 SPORTSKOMPANIET AB 
Agent för iQniter och Suunto i Gym & Finess Sverige 
Hallandsvägen 21. 269 36 Båstad   
Thommy Henningsson. +46 708 169812  
thommy@vo2.se   
www.vo2.se 
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