
Tilbud: Resultatservice Østlandet Vektløfterregion 
Fra  
Steen Software Development (org. nr. 996 367 975). 
E-post: odsteen@gmail.com 
Telefon: 99 03 67 75 
 
Om Steen Software Development 
Steen Software Development er et enkeltmannsforetak drevet av Oddbjørn Steen. Oddbjørn 
har utviklet og vedlikeholdt resultatservice for Norges Styrkeløftforbund siden 2005, og for 
USA Powerlifting siden 2015. 
 

1. Utseende 
Frittstående løsning, med tilpasset fargevalg og logo som kan tilpasses eksisterende 
nettside. Data fra resultatservice(f.eks. siste protokoller eller rekorder) kan integreres i 
Wordpress eller andre publiseringsløsninger ved hjelp av RSS-strømmer.  
Språk: Engelsk og norsk. 
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2. Funksjonalitet 

2.1 Løfterprofiler 
Løfterprofiler som viser resultater, personlige rekorder, rekorder fra rekordlister, grafer for 
resultatutvikling. 
Administrator: Mulighet for å redigere all info i løfterprofilen og å slå sammen duplikate 
løfterprofiler(f.eks. ved variasjoner i navn). 
Eksempel: https://usapl.liftingdatabase.com/lifters-view?id=5343 (viser styrkeløft-versjonen) 
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2.2 Protokoller 
Eksempel: https://usapl.liftingdatabase.com/competitions-view?id=858 

 

2.2.1 Excel-importering 
Importering av NVF excel-format. Manuell opplasting/importering, men alle data blir importert 
uten ekstra manuell jobb så lenge standard-formatet følges. Mulighet til å redigere data 
manuelt etter importering. 
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2.3 Rekorder 
Mulighet for flere ulike rekordlister. Rekordhistorikk. Grafer for utvikling av rekorder. 
Automatisk gjenkjenning av rekorder fra protokoller.  
Automatisk generering av rekord-diplom i PDF-format. 

 

  



2.4 Ranking 
Ranking for alle år eller per år. Filter for øvelse, kjønn, kategori. 
Eksempel: https://usapl.liftingdatabase.com/rankings 
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2.5 Søk 

2.5.1 Resultatsøk 
Søk på resultater i en gitt periode med ulike filter(kjønn, kategori, stevnetype) og sortering 
(beste løft per øvelse, total eller poeng). 
Eksempel: https://usapl.liftingdatabase.com/resultsearch 
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2.5.2 Globalt søk 

Søkefunksjon tilgjengelig på alle sider som gir treff på løftere, klubber og stevner.

 

3. Tjenestenivå 
Tjenesten leveres fra leverandørens servere. 
Garantert 99 % oppetid, beregnet per år(fakturaperiode). Tjenesten regnes som oppe så 
lenge den er tilgjengelig via internett og flertallet av funksjonene fungerer som avtalt. Ved 
oppetid under 99 % gis refusjon på neste årsavgift på 10 % for hver prosent under 99, opp til 
100 % refusjon. 
 

4. Data og backup 
Alle data eies av kunden og en full database-dump i MySQL-format vil bli gjort tilgjengelig. 
Det blir tatt daglig backup av hele databasen. Daglig backup lagres i 14 dager. 

5. Supportavtale 
Følgende er inkludert i årsavgiften: 

● Retting av feil og automatisk overvåking av tjenesten 
● Inntil 1 time support via e-post per uke. Svar på e-post innen 2 arbeidsdager. 

  



 

6. Pris 
Oppstartsavgift: 17 500 kroner inkludert mva. 
Årsavgift: 20 000 kroner inkludert mva, faktureres forskuddsvis. 
 
Arbeid ikke inkludert i support-avtalen faktureres kvartalsvis med 600 kroner/time inkludert 
mva: 

● Ekstra support 
● Ny eller endret funksjonalitet 

 
Ved større support-jobber eller ønske om ny/endret funksjonalitet vil det bli gitt et bindende 
tilbud med arbeidsomfang/kostnad. 
 
Første faktura(oppstarts- og årsavgift) sendes idet løsningen gjøres allment tilgjengelig. 
 
 
 


