Alien Data System SRL
Adresă: FEB002 / 15.02.2012

Către:
In atenţia:

Federaţia Crescătorilor de Porumbei din România
Domnului Tunduc Marius, presedinte CNS

Domnule Presedinte,
Prin prezenta va comunicam raspunsul nostru la adresa dumeavoastra inaintata
distribuitorilor autorizati de ceasuri electronice din Romania.
a) Semnificatia insemnelor existente pe fisele de imbarcare / desigilare, conform cu fisa de
sosiri anexata, este urmatoarea:
1: repezinta numarul concursului pentru care s-a tiparit fisa de sosiri;
2: ora si data la care a fost tiparita fisa de sosiri;
3: comparatia intre ceasul atomic (GPS) si ora ceasului BENZING la desigilare, abaterea este
precizata in secunde. Caracterele „CAT” - ceasul BENZING a comparat ora corespunzator.
Caracterele „CAN” - ceasul BENZING nu a comparat ora corespunzator, intrucat comisia a aprobat
compararea orei chiar daca ceasul atomic (GPS) nu a primit semnal, procedura suplimentara fata
de porocedura standard. Fisele de desigilare care contin caracterele CAN se vor anula, comisia de
desigilare poate fi sanctionata;
4: sincronizarea orei la imbarcare intre ceasul BENZING si sistemul de Club. Abaterea este
precizata in secunde. In cazul in care ceasul BENZING mai are concursuri in desfasurare ora va fi
doar comparata si nu se va sincroniza cu ora sistemului de Club pentru a putea pastra abaterea
individuala la fiecare concurs. Caracterele „CAN” apar atunci cand ceasul atomic (GPS) nu a primit
semnal. In acest caz se va anula fisa de imbarcare, iar comisia poate fi sanctionata intrucat a
aprobat procedura de sincronizare chiar daca ora nu a fost setata corespunzator. Caracterele „CAT”
ceasul BENZING a preluat ora de la sistemul de Club in mod corespunzator;
5: numarul antenei pe care s-a efectuat constatarea porumbelului;
6: ordinea porumbeilor la imbarcare;
7: verificarea codului secret al fiecarui senzor. In cazul in care apar caracterele „NOK” sau „???”
porumbelul va fi descalificat intrucat codul secret alocat la imbarcare nu corespunde cu informatiile
continute in memoria senzorului cu care s-a facut constatarea;
8: ordine porumbeilor din lista de start (lista cuplari senzori);
9: versiunea de software a ceasului, pentru a verifica daca ceasul foloseste o versiune omologata;
10: codul concursului. La fiecare imbarcare este alocat, de catre software-ul ceasului, cu cod al
concursului, altul decat codul secret al senzorilor. La desigilare se va verifica daca codul coincide cu
eel de pe fisa de imbarcare. Astfel se asigura faptul ca desigilarea s-a facut pentru acelas concurs
la care au fost imbarcati porumbeii de pe fisa de imbarcare;
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11: sera ceasului BENZING;
12: seria unitatii de Club pe care s-a efectuat desigilarea;
13: seria cartele electromagnetice cu care s-a autorizat desigilarea concursului;
14: codul columbofilului si al clubului / asociatiei din care face parte.
Celelalte insemne din fisa sunt intuitive si descrise corespunzator, acestea nu necesita explicatii
suplimentare.
b) Totate ceasurile BENZING, modelul Express, modelul G2 si modelul M1, asigura senzorilor
coduri de siguranta la imbarcare pentru a se asigura ca porumbelul care a fost imbarcat este
cel sosit si constatat. De asemenea sistemele BENZING folosesc elemente de siguranta
suplimentare exemplificate in primul paragraf.
c) O fisa de imbarcare / desigilare se poate anula daca nu intruneste elementele de siguranta
si control precizate in RNS sau daca incalca prevederile RNS-ului. De asemenea o fisa de
imbarcare / desigilare poate fi anulata daca se constata urmatoarele:
-

Nu contine semnatura comisiei de imbarcare/desigilare;

-

Codul concursului de pe fisa de imbarcare nu coincide cu codul concursului de pe fisa de
desigilare;

-

Imbarcarea / desigilarea au fost efectuate inaintea setarii OREI in sistemul de Club.
Verificare cu fisa de informatii tiparita din sistemul de Club Benzing si atasata obligatoriu la
dosarul concursului;

-

Contine caracterele „CAN” in loc de „CAT” la sincronizarea orei indiferent daca este la
imbarcare sau desigilare;

Pentru orice informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresa: Calea Bucureştilor nr. 22,
Localitatea Braşov, jud. Braşov, tel/fax 0368 439 517, mobil 0747 663 663.

Cu stima,
Silviu Tatut
Administrator
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