TomTom info: Resume k firmware 9.401 + aktualizace map + navigace pro Android
(mejl byl rozesílán 15.3.2012)
Hezký den, otestoval jsem “o týden novější” inovovaný firmware 9.401 pro starší navigace na většině
starších kusů navigací TomTom, a myslím že chyby oproti 9.400 stihli pánové vychytat. Tedy stručné
resumé – verze 9.401 už mi přijde “bezpečná”  takže majitelé starších navigací mohou stahovat. A
pokud bude někomu zlobit – ozvěte se a budeme řešit...
Teď info k mapám. Od loňského podzimu TomTom avizoval novou variantu aktualizace map pomocí
aktivačního kódu. testoval jsem, resp. čekal jsem na letošní aktualizace abych mohl potvrdit že to
funguje...a funguje to  Podstata je taková, že za cenu 1500 Kč s DPH si může každy majitel navigace
TomTom zakoupit nejnovější aktualizaci mapy + 3 bonusové další aktualizace po dobu jednoho roku.
Podstata je prostá – jedná se o “stírací los”, na kterém je kód. Tento kód se vloží do programu
TomTom Home, a okamžitě poté se začne stahovat nejnovější mapa. Ovšem v té sestavě, v jaké je
stávající mapa navigace. Tedy, pokud máte např. starší ONE, kde je mapa pouze východní Evropy,
budete mít stejnou východní Evropu co se týče států v mapě. tedy není možno použít kód s myšlenkou
že si “vyberete” jakou novou mapu budete chtít. Každopádně, po letech obstrukcí s kreditními kartami,
je to příjemná změna. Více zde: http://www.javorsky.cz/detail/472/TomTom-karta-na-1-rocni-

update-map/
Závěrem malý testík. Včera jsme otestovali podle mého první pořádnou navigaci pro mobilní telefony
se systémem Android. Výrobce aplikace je iGO, dodavatelem map TomTom :-) Test proběhl na
telefonu HTC EVO 3D, a musím konstatovat, že máme první normální navigační vlaštovku pro androidí
mobily. Ukázka (bohužel z internetu – zapomnělo se fotit a telefon už odcestoval...):

Obrázky jsou sice ve španělštině, software ale má samozřejmě českou i slovenskou lokalizaci, včetně
hlasových pokynů. Rychlost na signál GPS srovnatelná s klasickou navigací, vypočet trasy Ostrava –
Paříž v řádu sekund. Pokud jste někdy v ruce drželi klasickou navigaci s iGO, celkové prostředí je velmi
podobné z klasické iGO Primo verze. Jen malá připomínka - vzhled mapy při navigaci je podle mého
přeikonovaný – až zbytečně mnoho ikonek na displeji, nicméně jinak bych se toho nebál. V budoucnu
toto zřejmě budou řešit tzv. skiny, tedy různé vzhledy, kde se bude dát definovat zobrazení ikon, takže
to neberte jako negativum. Aplikace je kompatibilní s jakýmkoli Android telefonem, a teoreticky i s
tabletem s GPS. Vyžaduje zhruba 150 MB dat ve vnitřní paměti pro samotný program + cca 2 GB pro
mapy Evropy.
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