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Automapa - strona licencji
http://licencjaautomapa.pl

Automapa jest najpopularniejszym oprogramowaniem nawigacyjnym w Polsce. teraz możesz ją zaktualizować
przez internet. Wystarczy podać numer licencji automapy ie mail na kóry było zarejestrowane
oprogramowanie. Po chwili licencja zostanie odnowiona, a automapa znowu zacznie sama pobierać
aktualizacje. Dzięki temu Twoje mapy drogowe będa zawsze aktualne. Tej unikalnej funkcji nie ma w żadnym
innym oprogramowaniu nawigacyjnym. Kupując inne mapy nawigacyjne gps musisz co jakiś czas wgrywać
nowe oprogramowanie - tylko automapa sama na bieżąco nanosi zmiany na drogach. Cechuje się także
najlepszym odwzorowaniem terenu - jej dokładność wynosi 1 metr, a pokrycie siatki dróg w Polsce - 100%.
Automapa to także jedyne mapy gps, które pokazują rzeczywiste adresy budynków, a nie - jak w mapach
samochodowych konkurencji - adresy orientacyjne, wyznaczone na podstawie numeru pierwszego i ostatniego
budynku na ulicy. Automapa ostrzega także o korkach i oblicza czas przejazdu na podstawie informacji o
ruchu na drogach. Aktualizowana jest nie tylko siatka dróg ale także baza POI - czyli przydatnych punktów
obiektów - są wśród nich szpitale, sklepy, bankomaty, ale także autoradary. Automapa ma najbardziej
rozbudowaną bazę spośród wszystkich programów do nawigacji w Polsce. Inną unikalna funkcja jest baza
trójwymiarowych wizualizacji, czyli specjalne oznaczenia na mapie. To funkcja szczególnie przydatna w
czasie jazdy samochodem po obcym mieście - jeżeli nie jesteśmy pewni gdzie się znajdujemy automapa
wyświetli nam charakterystyczne obiekty w okolicy. Wszystkie aktualizacje są dostępne w ramach licencji,
którą trzeba co roku odnawiać. Można to zrobić w punkcie sprzedaży lub w serwisie Licencja automapa.
Online można także przeprowadzić upgrade - czyli rozbudować automapę Polski do wersji Automapa Europa.
Ta operacja dzieje się automatycznie i nie wymaga instalowania nowego oprogramowania ani żadnych
dodatków do automapy.
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