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Installér SAP ‘Sail InSight’ app på din smartphone 
SAP ‘Sail InSight’ app findes til bade Android og iOS. Find download link på 

https://aarhussejlklub.sapsailing.com/gwt/Home.html#SolutionsPlace:navigationTab=InSightApp 

Info: nyeste ’Sail InSight’ app version er v2.6.4.139 [per 09-08-2020]. 

 

Min. 1 aktiv smartphone tracker per båd. GPS sluger strøm. Medbring powerbank. 

Max. 1 aktiv smartphone tracker per båd. 

Opdatér ’Sail InSight’ app til nyeste version. 

Tillad adgang til Location Services; ’Sail InSight’ app kræver ’Always’ indstilling. 

Track den rigtige båd – forbind dig til rette Competitor (se mail invitation). 

Husk at trykke ’START TRACKING’ inden starten går (evt. når du går ud af havnen). 
 

 

Se resultater og tracking via ’SAP Sailing Analytics’ 
Klik på ”Insights from SAP” ikonet i ’Sail InSight’ app eller endnu bedre: vent til du kommer hjem til en større skærm, 

hvor du kan åbne følgende webside: 

http://pointsejladser.tracking.aarhussejlklub.dk 

NB! Der skal typisk ske lidt efterbehandling af mærke-positioner o.lign., så det kan blive bedre bedre i løbet af ugen. 

Tilknyt din ’Sail InSight’ app til den båd du deltager med i dag 
Du har modtaget en invitation via mail med titlen ”Tracking Invitation for <dit navn>”. Hvis muligt, så åben mailen på 

den smartphone hvor ’Sail InSight’ app er installeret; alternativt skal du scanne QR-koden via udskrift eller skærm. 

Klik på ’Register’ knap i mailen og acceptér at åbne indholdet via ’Sail InSight’ app. Følg instruktionerne på skærmen. 

Tryk ’START TRACKING’ og vælg Event (eks. ”H-båd (Pointsejladser)” i god tid før start så du ikke glemmer det. 

Nedenfor ser du de forskellige skærmbilleder du skal igennem. Når du når frem til det sidste billede som viser aktuel 

fart er du ret sikker på at der er forbindelse. 

https://aarhussejlklub.sapsailing.com/gwt/Home.html#SolutionsPlace:navigationTab=InSightApp
http://pointsejladser.tracking.aarhussejlklub.dk/
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Kontakt 
Fredrik Strange, Aarhus Sejlklub, sailor@fstrange.dk, tlf. (+45) 2015 1632 

Skriv gerne hvad du har oplevet – eks. problemer med installation af app. o.lign. Oplys altid hvilken smartphone du 

bruger, version af dens operativsystem (iOS el. Android), version af Sail InSight app. 

mailto:sailor@fstrange.dk

