En liten hilsen til alle i Radsoft
En stor takk til Radsoft som leverandør og utvikler av programvare relatert til
systemspill. En like stor takk skal dere ha for fantastisk god service, oppfølging,
samarbeid og kommunikasjon i mer enn 20år. Jeg har i alle disse årene vært bruker av
Totopro og har bare gode brukeropplevelser å vise til, det har rett og slett vært en
fornøyelse å være bruker.
Jeg har tidligere benyttet andre leverandører og tilbydere av programvare i-fm spill på hest,
men fant ut at Totopro (når det kom på 90-tallet) hadde det ekstra som passet meg best i mitt
spill. Der kunnskap og statistikk bygget opp over mange år kunne kombineres, skreddersys
og kontrolleres opp mot tilsvarende reduksjoner i Totopro.
Mange små og noen få «hyggelige gevinster» har det blitt opp igjennom årene, selv med
relativt små innsatser, men i kombinasjon med et godt systemverktøy, kunnskap, analyse og
relevant statistikk har dette også vært fullt ut mulig.
Noe som bare må nevnes er de iboende muligheter og slagkraftige reduksjoner som finnes i
Totopro. Dette er uten tvil positive og viktige faktorer for den erfarne spiller, men også for alle
nybegynnere av systemspill på hest og der øvelse gjør mester til slutt.
Jeg vil spesielt anbefale andre spillere siste versjon av Totopro (XV) som er en ren
webbasert systemløsning via internett (man slipper nedlastning av programvare til egen PC).
Totopro XV er kompatibel, kan benytte på de fleste plattformer og operativsystemer.
Som mangeårig bruker av Totopro XII var jeg kanskje litt skeptisk i begynnelsen til Totopro
XV, men der all skepsis forsvant etter en tids bruk og erfaring. Brukergrensesnitt med
undermenyer og arkfaner fremstår som logiske og lett forståelige. Spesielt viktig for meg som
spiller var også muligheten til å forhåndslagre og hente opp faste systemmaler i kombinasjon
med egne reduksjonsmaler som er lagret mot deg som bruker.
Det å kunne hente opp faste systemmaler og reduksjonsmaler er faktisk helt avgjørende i
mitt spill da de siste oppdateringer, endringer med innlevering av systemet alltid skjer kort tid
før løpsstart. Det å forholde seg til en fast mal og kjent prosess hver gang er ikke mins svært
stressdempende, men at det også frigir bedre tid til god løpsanalyse, nødvendige
oppdateringer og endringer før fristen for innlevering.
Superprogrammet til Radsoft må jo også nevnes, verdens beste spilleprogram i mine øyne.
Programmet har mye god spillrelatert informasjon om hestene og som er helt avgjørende for
den seriøse spiller. Om jeg skal nevne noe må det være Formfaktor (FF) som sier noe om
dagsformen til hestene, FF-tallene utregnes fra 0 til 5 der 0 tilsier best form.
Av erfaring er spesielt 0-hestene verdt å studere nærmere som spilleobjekter og der disse
hestene også er med på å skape verdi og forenkling i eget spill. Som et eksempel kan
nevnes nr 1- Rocket Man i siste V75 avdeling på Leangen, 28.11 nå i år. Hesten vant løpet til
16,51 i vinnerodds, et 8-valg og 1,4 prosenter i spillet. Hesten var en av tre 0-hester sammen
med favoritten nr 10-Dream Builder som ble nr 3, der trippelen gav hele 4.520 i odds. Ingen
spillere fikk 7-rett denne V75-omgangen.
En riktig god julefeiring til dere i Radsoft sammen med et ønske om godt nyttår. Lykke til med
fremtiden, lykke til med eget spill eller spill sammen med andre.
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