




Kaspars Urbāns
Jaunuzņēmuma spožums un posts jeb stāsts par lietām,

kurām neviens tevi nesagatavo, kā jauno uzņēmēju!



Pirmā uzvara



Pirmais birojs



Pirmais birojs



Pirmās pozicionēšanas iekārtas no Nīderlandes



Zāģējam statīvu tāfelei



Liela tāfele lielām idejām!



Pirmie skricelējumi



Pirmais tagu korpuss. 
Milzīgs un smags ☺



Īstā darba vide



4 puikas dodas uz Nīderlandi 
attiecības skaidrot



Alus drosmei



«Koļeno» 
spēkam



Brokastis 
Francijā



Olimpisko spēļu līmeņa uzņēmuma sanāksmju zāle -> BĀRS



Futbols Berlīnē. Rudņevs iesita vārtus, bet neieskaitija ☹



Pirmās tagu stipriāšanas jostas. Mitruma aizsardzību nodrošinām ar platmasas maisiņiem ☺



Tagi otro reizi īstā treniņā! (Pirmajā reizē tagi ar līmlentu bija pietīti pie florbola nūjām) ☺



Pozicionēšanas kvalitāte zem katras kritikas☹



Pirmā veste tagiem. 
(Šeit smaids, jo vēl nezinām, ka 
materiāls ļoti smērē svīstot) ☺



Otrais tagu korpusa modelis



Liekam kopā 3D printeri korpusu drukai



Trešais tagu korpusa modelis. 
Pulkstens ir ~ 4:00 no rīta ☺



Promo video 
filmēšana



Video filmētājs gan notinās. Visas saistības izpildīja pēc ~ gada. ☺



Ntā versija tagu korpusam. 
Te sapratām, ka arī 3D druka ir 
jāmāk. ☺



Ar lielu degsmi un cerībām 
testējam tikko no Nīderlandes 
atvestās antenas…

... rezultāts nebija tik iedvesmojošs☹



Pirmais antennu korpuss



Pirmais antennu korpuss 
materializējies



Malkas apkure ir vislētākā ☺

Daļa samaksas baudā ->  
muguras sāpēs.

10 m no šīs vietas salauzu 
kāju 2 vietās.



Gatavojamies uzņemšanas 
konkursam LIAA Valmieras 
Biznesa inkubatorā



Inkubatora atklāšanas pasākums



Pēc pārvākšanās uz inkubatoru, 
malka vairs nav jānes!





Pirmais mēģinājums lietot sensoru datus tagos



Pirmais «Field Test» ar ejošām iekārtām no Čehijas





Pirmā EchoSports severa «iekšas»

Par serveri tapa mana darbstacija ☺



Pirmo reizi «zinātniski» testējam 
antenu precizitāti.

Pirmā reize, kad piesaistijām 
mērnieku ar tahimetru



N-tais «Field Test» 
Kocēnu Sporta namā



«Field Test» Brenguļu zālē



«Field test» birojā 
galda tenisa turnīra formātā



Pirmā reize pozicionējot 
bumbu ar video un 
mašīnredzes palīdzību.



Pirmais treniņš ar 
strādājošu aprīkojumu 
un «normālu»vesti.



Pirmais lielais sporta 
notikums

LFS florbola finālspēles 
arēnā «Rīga»

Antenas -> prototipi ☺



Katru spēlētāju gaida 
veste ☺





Smaids melo





«Field tests» VOC futbola laukumā



Safety first!



«Field Test» VOC multi zālē



Pirmo reizi neviens nestaigā apkārt ar tagu testu laikā. 



Viena no pirmajām izstādēm.



Ntais «Field tests» Kocēnos, 
pirms patstāvīgas antenu 
uzstādīšanas.







Pirmā patstāvīgā zāles aprīkošana



Pirmais stabilais pozicionēšanas 
rezultāts



Pirmā EchoSports uzstāšanās 
starptautiskā konferencē







Pirmā reize VW rūpnīcā



Pirmo reizi Latvijas izlase 
lieto EchoSports



Ņūtona rīts



28 m virs zemes



Kamēr citi sporto



Pēc gara ievada.. rezultāts




