
ALTURION™ GPS
MOBIELE GPS NAVIGATIEOPLOSSINGEN

U plant naadloos een route naar verschillende locaties
over de grenzen heen, en u wordt veilig, efficiënt en
audiovisueel begeleid.

> Alturion™ GPS for PDA 
Alturion™ GPS for PDA is dé aanbevolen oplossing voor alle gebruikers die van hun PDA een mobiel
navigatiesysteem willen maken. Voer uw bestemming in op uw PDA en u wordt efficiënt met audio-
visuele instructies begeleid, over de grenzen heen en tot op huisnummerniveau. Alturion™ GPS for
PDA wordt geleverd met het meest recente gedetailleerde kaartmateriaal van uw regio.

> Alturion™ GPS Upgrade to Professional
Upgrade van uw bestaande softwareversie naar de functionaliteiten(*) van Alturion™ GPS  Standard of Alturion™ GPS
Professional. U kan kiezen tussen Alturion™ GPS Upgrade PDA to Standard en Alturion™ GPS Upgrade Standard to Professional.

> Alturion™ GPS European Maps
Meest recente kaartmateriaal van de Europese landen(**), gedetailleerd tot op huisnummerniveau voor zover beschikbaar. Met
Alturion™ GPS European Maps reist u o.m. doorheen Andorra, België (NL en FR versie van het kaartmateriaal), Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Polen, Portugal, San Marino, Spanje, UK, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland.

> Alturion™ GPS US Maps
Meest recente kaartmateriaal van de Verenigde Staten(**): reis van Florida naar California met Alturion™ GPS.

> Alturion™ GPS Standard
Alturion™ GPS Standard is de perfecte oplossing voor het plannen van uw verplaatsingen over de
grenzen heen doorheen Europa! Alturion™ GPS Standard bevat het meest recente gedetailleerde
kaartmateriaal van uw regio tot op huisnummerniveau en bovendien het hoofdwegennetwerk van
Europa. Dankzij de meegeleverde uitgebreide desktop-applicatie kan u niet alleen zelf uw kaart-
materiaal samenstellen maar kan u ook uw favorieten aanmaken en beheren, routes voorbereiden
en zoveel meer, zelfs weersinformatie raadplegen.

> Alturion™ GPS Professional
Alturion™ GPS Professional is de meest uitgebreide mobiele navigatieoplossing voor het plannen
van al uw verplaatsingen doorheen Europa! Alturion™ GPS Professional houdt rekening met de
actuele verkeersinformatie en stelt een alternatieve route voor bij ongevallen, files of wegwerk-
zaamheden. Bovendien kan u gebruik maken van de ‘Tracking’-functionaliteit, die u toelaat de 
positie van andere voertuigen te volgen, kan u kiezen om tolwegen te vermijden, uw type voertuig 
te specifiëren, wegen te blokkeren, extra informatie bij POI’s toevoegen en de software naar uw
gebruikerswensen instellen. Met Alturion™ GPS Professional krijgt u niet alleen het volledig gede-
tailleerde kaartmateriaal van de Europese landen, maar ook nog eens extra het hoofdwegennetwerk
van Europa om voor langere reizen geheugenruimte te sparen op uw Pocket PC.

(*) Opgelet: de Upgrade biedt geen extra map data noch verlenging van uw Update rechten.   (**) Zie www.alturion.com voor de gedetailleerde en meest recente coverage.



>
Alturion™ GPS de nieuwe standaard in navigatie!

Geef een bestemming in op
gemeente of postcode, op straat en
huisnummer of rechtstreeks vanuit
een Outlook contact. Of plan een
rondrit met verschillende tussen-
punten. Met het Alturion intelli-
gente toetsenbord is de ingave van
bestemmingen nog nooit zo een-
voudig geweest. 

> Eenvoudige ingave

Vlotte toegang tot alle functies d.m.v.
grote iconen van het overzichtelijk
QuickPick Menu of Desktop Menu op
uw uw Pocket PC. 

> Gebruiksvriendelijk

AlturionTM GPS bevat de meest recente digi-
tale kaarten. Deze nieuwe kaarten bevatten
de updates van eenrichtingsstraten, nieuwe
wijken en nieuwe POI’s. Nieuwere kaarten
vindt u nergens! 

> Meest recente digitale kaarten

Met AlturionTM GPS kan u routes plannen
over de grenzen heen op uw PDA of plan
en exporteer de route met een corridor van
kaarten naar uw PDA zodat u optimaal
gebruik maakt van het geheugen van uw
PDA. 

> Grensoverschrijdend

> Navigatie in landscape
AlturionTM GPS kan voor navigatie
ook horizontaal gebruikt worden op
Pocket PC’s die de nieuwe land-
scape instelling ondersteunen. 

AlturionTM GPS Map Installer om uw kaartmateriaal
flexibel te beheren vanaf uw desktop.

> Map installer

AlturionTM GPS bevat een duidelijke stembegeleiding in het Vlaams,
Nederlands, Frans, Engels (Amerikaans en Brits Engels), Duits,
Spaans, Italiaans, Pools, Portugees, Zweeds, Fins, Deens, Noors,
Grieks en Tsjechisch.

> Stembegeleiding

Indien er een weg afgesloten is door onvoorziene
werken of door een andere hindernis, kan u deze weg
blokkeren. Deze weg zal niet meer gebruikt worden in
de routeberekening.  U kan deze blokkeringen vast-
leggen voor de verschillende types van voertuigen:
voor bvb. personenwagens, motorfiets-en of vrachtwa-
gens. Blokkeer eenvoudig een snelweg, een te lage
brug of een veerpont. 

> Manueel blokkeren van wegen



>
Alturion™ GPS meer dan navigatie!

> Weersinformatie 
U wil een uitstap maken en u
bent niet zeker of de zon schijnt
op uw bestemming? 
Met AlturionTM GPS werpt u een
blik op het weer in de verschil-
lende regio’s. U kan zelfs een
voorspelling voor de komende
dagen opvragen! Indien u
gebruik maakt van een mobiele
internetverbinding (GSM/GPRS)
op uw PDA, kan u deze weers-
informatie on line opvragen 
tijdens de rit. 

U wil nieuwe POI’s toevoegen of de bestaande informatie updaten? Met
AlturionTM GPS is dit allemaal mogelijk. U kan zelfs extra informatie
toevoegen over een bepaalde POI. Geef bijvoorbeeld uw mening over
een bepaald restaurant waar u gegeten heeft. 

> Toevoegen en bewerken van Places of Interest (POI)

Alturion gebruikers die beschikken over een PDA met een mobiele
internetverbinding (GSM/GPRS) kunnen gebruik maken van de Alturion
mobiele diensten om de GPS navigatie nog aangenamer te maken. U
kan verkeersinformatie downloaden, weersinformatie opvragen, uw
voertuig laten volgen en extra informatie over POIs opvragen.

> Alturion mobiele diensten 

Met AlturionTM GPS Professional kan u de positie
van het voertuig van andere Alturion gebruikers
op uw desktop volgen. Uiteraard dient deze per-
soon u hiervoor eerst toestemming te gegeven.
Dit is de ideale optie voor de organi-satie die
verschillende voertuigen op de baan heeft en
een overzicht wenst te behouden van waar deze
voertuigen zich exact bevinden. 

> Tracken (volgen) van voertuigen

Met AlturionTM GPS Professional is het mogelijk om een route aan te
maken en deze af te drukken. U kan kiezen tussen een gedetailleerde
beschrijving of een afdruk met een visueel overzicht van de kaarten. 

> Druk uw routes af

Files, ongevallen en wegwerkzaamheden?
Geen probleem met AlturionTM GPS
Professional! Via de Alturion TMC/RDS ont-
vanger wordt deze informatie ontvangen en
de route berekening past zich automatisch
aan de verkeersinformatie aan. Indien u
gebruik maakt van een mobiele inter-
netverbinding (GSM/GPRS) op uw PDA,
kan u de verkeersinformatie on line opvra-
gen tijdens de rit. 

> Verkeersinformatie



• Navigatie tot op huisnummerniveau, over de grenzen heen, zonder dat u � � �

van kaarten moet veranderen
• Gebruiksvriendelijke ingave van bestemming (d.m.v. intelligent en groot � � �

toetsenbord, zoeken op stad of op postcode, fonetisch zoeken van straten) 
• Navigatie naar recent gereden routes, naar onbeperkt aantal favoriete � � �

bestemmingen of naar uw contacten in Microsoft® Outlook®, opzoeken en  
navigeren naar meer dan 150.000 informatiepunten zoals tankstations, parkings, 
bankautomaten, restaurants, e.d.

• Krachtige en snelle automatische herberekening indien u afwijkt van de route � � �

• Stembegeleiding in het Nederlands, Vlaams, Engels (UK en Amerikaans Engels),  � � �

Frans (voor België en voor Frankrijk), Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Zweeds,  
Fins, ...

• Keuze tussen twee- en driedimensionale weergave, kaart- of pijlweergave � � �

of landscape weergave (indien uw Pocket PC deze functie ondersteunt)
• Voorkeur kortste/snelle route of ook toeristische route instellen � � �

• Snelheidswaarschuwing (instelbaar) � � �

• Compatibel met Trip Companion (Flitspalen en rittenregistratie) en andere plug ins � � �

• Instellen van navigatie "te voet" of "per fiets" � � �

• Mogelijkheid om routes ‘op te nemen’ via de ‘logging’ functie en die daarna � � �

opnieuw af te spelen
• Route instellen met onbeperkt aantal tussenpunten (via’s) � � �

• Actuele weersinformatie via mobiele internetverbinding (GSM/GPRS) (1) � �

• Blokkeren van wegen �

• Keuze van het type voertuig (vrachtwagen, bus, taxi, ...) en aangepaste �

routeberekening
• Vermijden van tolwegen indien gewenst en mogelijk of ook gebruik van wegen  �

voor overheden
• Verkeersinformatie via TMC/RDS ontvanger en/of mobiele connectie �

• Aanpassen van de routes op basis van verkeersinformatie (files etc) �

• Waarschuwingen voor gevaarlijke gebeurtenissen op de weg (bvb. spookrijder) �

• Instelbare functies: snelkoppelingen definiëren op het bureaublad, hardware �

buttons instellen voor veilig en handig gebruik, aanpassen van feedback lijn 
(snelheid, straat waarop gereden wordt, bestemming, ...)

• Definiëren van zoekopdrachten: bvb. zoeken naar het dichtstbijzijnde tankstation �

van een bepaald merk dat 24/24h open is
• Positie van andere voertuigen volgen (Tracking) via mobiele internetverbinding �

(GSM/GPRS) (1)

Alturion™ GPS 
PDA STA PROAlturion™ GPS op Pocket PC

• Alturion™ GPS Map Installer voor een efficiënt beheer van kaartmateriaal � � �

Export van volledige landen of bepaalde regio’s � � �

Samenstelling van eigen kaartmateriaal, over de landsgrenzen heen � � �

Exportoren van routes met flexibele selectie van corridor � � �

• Mobiele Desktop/Laptop/TabletPC navigatie met alle navigatie functionaliteiten � �

• Synchronisatie routes en adressen met uw PDA � �

• Plannen van agenda en aanmaken van complexe routes mits werken met � �

tussenpunten
• Weersinformatie via Internet (1) � �

• TMC informatie via Internet (1)  �

• Printen van routebeschrijvingen (kaartweergave + instructies) �

• Raadplegen van statistieken m.b.t. verkeersdrukte �

• Positie van andere voertuigen volgen (Tracking) via Internet (1) �

• Blokkeren van wegen �

• Aanpassen en toevoegen van Places of Interest (POI’s) �

Alturion™ GPS 
PDA STA PROAlturion™ GPS op Desktop/Laptop/TabletPC

• Auto-Update rechten van -         3 maand  3 maand 
software en kaartmateriaal

• Support hotline en e-mail � � �

support voor geregistreerde 
gebruikers

• Handleidingen in verschillende � � �

talen op CD-ROM
• Upgrade van PDA naar � � - 

Standard of van Standard naar 
Professional versie met 
Alturion™ GPS Upgrade

• Mogelijkheid om rechten met � � �

een jaar te verlengen door 
aanschaf van een 
Alturion™ GPS Yearpack 

Alturion™ GPS 
PDA STA PROSupport en Diensten

AlturionTM GPS software kent een voortdurende ontwikkeling. Afgebeelde scher-
men kunnen verschillen van de eigenlijke software. Functionaliteiten kunnen
veranderen zonder voorafgaande mededeling.

Voor meer info over het kaartmateriaal van uw regio zie www.alturion.com
(1) Mits geldige Updaterechten

• Meest recente versie van het � � �

kaartmateriaal
• Kaartmateriaal van uw regio � � �

• Major Roads of Europe � �

(Hoofdwegennetwerk van 
Europa)

• Alturion™ GPS European Maps �

(Detailkaarten op huisnummer-
niveau)

Alturion™ GPS 
PDA STA PROKaartmateriaal

Minimale systeemvereisten:
Voor uw PDA: Pocket PC met Microsoft Pocket PC 2003
Voor de desktop toepassing van Alturion™ GPS: Intel® Pentium® II, 
450 MHz of gelijkwaardige processor
Microsoft® Windows XP/2000, Microsoft® DirectX 9.0 of hoger, 
250 MB harde schijf ruimte, 64 MB RAM, CD-ROM lezer


