
TomTom info: Aktualizace firmware 6.12 pro GO 500 / 700 / Rider / One 
(E-mail byl rozesílán 13.6.2006) 
 
 
 
Hezký den, v pátek 10.6.2006 se na webu TomTomu objevila informace o novém firmware pro  
řady TomTom GO 500 / 700 / Rider / One, s označením 6.12, nicméně dnes zase zmizela 
 
Změny v ní nejsou kupodivu pouze "kosmetické": 
 
- grafika se přiblíží novým navigátorům Go x910 
- přibude synchronizace času s údaji z GPS 
- možnosti nastavení chování navigátoru po zapnutí 
- navigace na zeměpisné souřadnice (GPS pozice) 
- vylepšená spolupráce se službou Plus: stahování dat (mapy, POI) přes mobil přímo do navigace 
 
Průběh budeme samozřejmě sledovat. V případě opětovného uvedení nového update na web jej 
zazálohuji na náš server. Podle informaci z internetu z dnešního rána je domněnkou pro dočasné 
stažení update to že si uživatelé (kteří si v pátek stihli update nainstalovat) stěžují, že přišli o své 
oblíbené položky. 
 
Další ale spíše asi neověřenou zprávou je následující informace: 
Amsterdamská burza v úterý prudce zareagovala na informaci, že Microsoft má zájem převzít  
nizozemského výrobce navigačních systémů TomTom. Možná to byl únik tajných plánů, možná jen 
fáma, akcie TomTomu ale vyrostly o 7 procent. I když šéf firmy TomTom pan Alexander Ribbink pro 
Reuters přísahal, že vůbec nic neví a že o Microsoftu v souvislosti s nějakou akvizicí slyší poprvé, 
burzovní analytici mu možná úplně nevěří. Cena akcií sice trochu spadla, ale ve srovnání s 
předchozími dny se drží výš. 
 
Mně osobně se to nezdá už jen proto že TomTom běží na systému od Linuxu. Neodpustím si  
poznámku - díky Linuxu je spolehlivější než kdyby běžel na Windows... 
O dalším vývoji nového firmware budu informovat.. 
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