www.ump.waw.pl

Gratulujemy zakupu!
Do Twojego nowego odbiornika GPS została wgrana wolna mapa Polski i Europy. “Wolna”
oznacza tu otwartość i bezpłatność. Mapa jest tworzona przez grupę zapaleńców, którzy starają się
rozwijać mapę bogatszą niż płatne produkty, i szybszą w nanoszeniu zmian. Dzięki temu istotne
zmiany sieci drogowej masz szansę mieć w swojej nawigacji nawet w dniu ich powstania. Dzięki
temu znajdziesz zapomniane bunkry, najlepsze place zabaw dla dzieci, źródełka wody
oligoceńskiej, czy nieznane szerzej ciekawostki. Mimo że staramy się uzupełniać dane, to jednak
nie wszystkie obszary są pokryte tak, jak byśmy sobie tego życzyli, szczególnie za granicami
Polski. Stąd nazwa: „Uzupełniająca Mapa Polski – prawie cała PL”.
Być może w Twoim odbiorniku znajdziesz także bazę “Radary”. Jest to spis niebezpiecznych dla
kierowcy miejsc z terenu całej Polski. Dzięki temu odpowiednio wcześnie usłyszysz ostrzeżenia
przed miejscami, gdzie wskazana jest zwiększona ostrożność. Są to niebezpieczne, ostre zakręty,
niestrzeżone przejazdy kolejowe, a także rejony lotnych patroli policyjnych i lokalizacje
fotoradarów. Mamy nadzieję, że dzięki temu Twoje poruszanie się autem będzie bezpieczniejsze –
zarówno dla Ciebie, jak i dla innych.
Pamiętaj, że masz na mapę wpływ. Jeśli na Twojej drodze z domu do pracy pojawiło się rondo –
dasz znać i po pewnym czasie możesz ściągnąć do swojej nawigacji nową wersję mapy ze
zgłoszonym rondem. Jeśli zobaczysz, że główną ulicę Twojego miasta rozkopano – dasz znać i
wkrótce Twoja nawigacja nie będzie Cię tamtędy prowadzić. Jeśli przeczytasz w gazecie, że
otworzono nowy odcinek autostrady – po prostu ściągnij nowe wydanie mapy, i ciesz się z pomocy
na nowej trasie. Jeśli Twoją ulubioną restaurację zamknięto lub zlikwidowano bankomat – chyba
nie musimy podpowiadać co robić? Po prostu spróbuj!
Mapę w kilku wersjach, bazę „Radary”, oraz więcej informacji (w tym licencję użytkowania oraz
sposoby zgłaszania poprawek) znajdziesz na stronie http://ump.waw.pl/
Zapraszamy do pobierania aktualizacji i do zgłaszania uwag i nowych przydatnych nam wszystkim
miejsc. Do zobaczenia!
Zespół UMP-pcPL
Informacje dodatkowe:
Mapę można pobrać zarówno w wersji na komputer (pod program Mapsource lub Bobcat), jak i w
wersji ładowanej bezpośrednio na kartę lub do odbiornika.
Ładowanie tzw. punktów użytkownika POI (w tym radarów) odbywa się programem POI Loader,
który w polskiej wersji językowej znajduje się tutaj: ump.waw.pl/poiloader (prowadzi do podstrony
na garmin.pl).
Szczegółowy sposób obsługi programu POI Loader opisany jest na stronie
www.gpsmaniak.com/new/soft.htm
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