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TomTom info: nové mapy 9.45 + nový Rider + další novinky...
(mejl byl rozesílán 25.3.2015)

Hezký den, informuji s mírným zpožděním o nových mapách, a dalších novinkách...
TomTom:
nové jarní mapy verze 9.45 pro veškeré přenosné i zabudované TomTomy (i ty nejstarší...) a mobilní
aplikace Navigator verze 7 a výše. V rámci Evropy výrazně zlepšena databáze POI (hotely, restaurace
atd...), v rámci světa přibyly nové destinace. Více tradičně: http://www.javorsky.cz/kategorie/63/Mapy/

Nový model motorkářské navigace Rider s označením 40 CE popř 400 EU, foto v příloze. Skladem
během následujících týdnů. Poprvé od začátku řady Rider změna v designu (všechny předchozí Ridery
1 až 4 vypadaly stále stejně...). Bude dodáván ve třech verzích, vždy s doživotními mapami zdarma.
verze 40CE jen s mapou střední a východní Evropy, verze 400EU s celou Evropou, a třetí variantou
bude 400EU + Premium Pack, obsahující navíc bunusové doplňky. Předběžné ceny verze 40 CE 9.990
s daní, 400EU 10.990 s daní a 400EU PremiumPack 13.990 s dani. Další info až se naskladní...

Nové TomTom Truck modely PRO 8270 / PRO 8275 pro profesionální přepravce a větší firmy.
Nahrazují velmi oblíbené modely PRO 5150/7150. Nově přináší možnost dispečerského
ovládání/sledování i pomocí mobilu s Android. Bližší info individuálně, popř na webu během týdne na
http://www.javorsky.cz/kategorie/106/pro-Business-klientelu/

V oblasti dispečerských/sledovacích systémů jsem nově navázal spolupráci s EchoTrackem. Aktuálně
postupně realizujeme první zakázku isntalace celkem 14 kamiónů. Cenově je Echotrack výrazně
levnější než WebFleet od TomTomu, bohužel uživatelské prostředí je slabší .-) Více info, včetně
postupně realizovaných kamiónů na: http://www.javorsky.cz/kategorie/116/EchoTrack/
Dále nové mapy pro navigace Garmin (verze 2015_40), pro iGO (verze 2/2015) Navigon (Q4/2014).
Rovněž nové mapy pro tovární navigace Audi/VW/Škoda/Seat, vydáno únor 2015, pro starší modely
BMW s mapami na CD / DVD (vydáno 2/2015) bohužel pro nové modely BMW s harddiskem se stále
čeká na novou mapu už téměř 2 roky, nicméně podle BMW by měly být letos v květnu – v případě
zájmu se informujte. Seznam nejčastěji požadovaných aktuálních map zde:
http://www.czmenu.cz/mapy.htm

Naše denně aktualizovaná ukázka řešení a aktualizací vestavěných navigací v automobilech a
kamiónech už má více než 400 položek, můžete si prohlédnout, co vše umíme aktualizovat, popř. se
informovat na možnosti pro Váš vůz: http://www.javorsky.cz/kategorie/114/Ukazky-instalaci/
A pro technické fandy – koncem roku jsme založili Instagram i Twitter, tedy, pokud máte zájem
sledovat novinky na Vašem mobilním zařízení, přidejte se,,.
Twitter: https://twitter.com/servisNavigaci
Instagram: https://instagram.com/servisnavigaci_cz/
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