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Traceline Navi+ version 2.10
En ny version av Traceline Navi+ finns nu tillgänglig. Denna version
innehåller många nyheter. Alla nya/ändrade funktioner kräver oftast
en ändring i konfigurationen för att fungera. Konfigurationsändringar kan beställas från TC Connect eller göras i egen regi om
man har köpt en licens av Traceline Navi+ Configurator.

Senaste kartmaterialet

Det senaste kartmaterialet och navigatorprogramvaran ingår i uppdateringen.

Ny telefonbok

Förutom de tidigare funktionerna för att
läsa in terminalens telefonbok och använda Navi+ enhetsdatabas är det nu möjligt
att lägga in en egen telefonbok baserad
på en semikolonseparerad fil (.csv) i programmet. På detta sätt kan man:
• Dela upp sina kontakter i mappar (upp
till 3 nivåer)
• Varje nivå kan innehålla både undermappar och kontakter
• Varje kontakt kan ha upp till 5 olika nummer
• Varje kontakt kan ha ett förvalt nummer
för snabbare uppringning.

Automatiskt byte till talgrupp i larmet
(valbart)1
När ett larm skickas ut från SOS kan
man vid kvittering av larmet låta Navi+
automatiskt ändra till den talgrupp (ex.
vis RAPS-grupp) som har skickats med i
larmet.
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Option, se separat prislista.

Automatisk visning av statusknapp
(exempelvis Framme skadeplats)1

När man närmar sig larmkoordinat kan
numera en statusknapp automatiskt visas
på skärmen, exempelvis Framme eller
Ankomst skadeplats. Detta underlättar arbetet för besättningen i fordonet.
Knappen kan konfigureras att visas på
annat ställe på skärmen och att försvinna
efter ett antal sekunder om ingen tryckt
på den.

Exempel på liten statusknapp då man närmar sig
målet.

Förbättrad larminformation

Presentationen av larminformationen har
förbättrats. Bland annat så visas talgrupp
och andra till larmet knutna resurser på
ett bättre sätt.

Stöd för både simplex och duplexsamtal

Det är nu möjligt att initiera även simplexsamtal från statusknapparna i programmet. Detta läggs in för respektive
knapp i knapptablåerna.

Enklare natt/dag-byte

Det går nu att lägga in knappar bland programmets
menyer för att aktivera Navigatorsprogrammets natt- och
dagläge.

Vara kvar i tablå

Det går nu att konfigurera en knapp i Navi+ menyerna
så att menyn ligger kvar efter att knappen har tryckts
på. Detta är användbart när man vill göra flera åtgärder
i samma ”knappvy” utan att behöva öppna vyn på nytt
efter varje knapptryckning.

Stänga av inläsning av grupper

Det går nu helt att stänga av inläsning av grupper när
programmet startas. Detta snabbar upp starten av programmet och är användbart om man endast använder
knappar för att växla mellan grupper (och inte fönstret
med grupplistan).

Stänga av inläsning av kontakter

Det går nu helt att stänga av inläsning av kontakter från
terminalen när programmet startas. Detta snabbar upp
programmet och är användbart om funktionen för att
ringa/skicka meddelande till en kontakt i terminalen inte
används.

Allmänna förbättringar

Den nya uppdateringen innehåller dessutom ett antal
småförbättringar som underlättar handhavandet samt
förbättrar prestanda och stabilitet.

______________________________________________________
Möjligheter till uppdatering av
Traceline Navi+
Paketerbjudande

TC Connect kan nu erbjuda en uppgradering till den nya
mjukvaran, inklusive den nya funktionen automatisk
byte till talgrupp i larmet, via vår inskicksservice. Priset är
1495 sek per navigator, och gäller endast kunder som har
tecknat Support och Underhållsavtal.
Detta ingår:
- Funktionen Automatisk byte till larmtalgrupp samt
konfiguration för denna
- Utbytesnavigator under tiden den befintliga är hos TC
Connect; upp till två navigatorer kan lånas ut samtidigt
- Full funktionskontroll och besiktning av navigatorenheten och kostnadsförslag på ev åtgärder
- Knappar för att byta mellan navigatorns natt- och
dagläge (om så önskas)
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- Rabatt på funktionen Automatisk visning av statusknapp (endast 450 SEK per navigator) samt konfiguration för denna
- Anpassning av upp till 6 ytterligare status- och menytablåknappar 2
- 6 månaders förlängd garanti från servicetillfället 3
- Uppgradering av mjukvaran till senaste mjukvaran och
kartmaterialet

För dig som inte vill ta del av paketerbjudandet

Om ni har Support och Underhållsavtal för Traceline
Navi+ har ni rätt till den senaste mjukvaran och senaste
kartmaterialet. Dock ingår inte själva uppgraderingsarbetet av SD-kortet (eller PC-mjukvaran om ni använder PCversionen), detta kan dock beställas per löpande räkning
av TC Connect. Inte heller ingår licensen för Automatiskt
byte till larmtalgrupp, för denna tillkommer 1000 SEK per
navigator inklusive konfiguration. Priset för funktionen
Automatisk visning av statusknapp (inklusive konfiguration) är 850 SEK per navigator.

Ett tillräckligt bra underlag krävs (exempelvis en beskrivande bild över knapparna som ska ändras)
Gäller endast navigatorer som passerat funktionskontroll och besiktning utan anmärkningar.

______________________________________________________
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Traceline Navi+ Configurator version 2.10

Traceline Navi+ Configurator, verktyget som används för skräddarsy hur tablåer och funktioner ska se ut och fungera i
Traceline Navi+, har fått en rejäl ansiktslyftning. I den nya versionen slipper man hanteringen i trädstrukturen, allt visas
nu direkt precis som det ser ut när tablån körs i Navi+. Lägg till, ta bort och ändra knappar och undermenyer direkt i det
grafiska verktyget.
Dessutom har ett antal nya funktioner lagts till som användas i Navi+, framför allt kopplat till nyheterna i Navi+.
För er som har köpt Navi+ Configurator inklusive Support och Underhålls-avtal är uppdateringen kostnadsfri, endast ev
fjärrassistans vid uppgraderingen tillkommer mot löpande räkning.
För er som har köpt Navi+ Configurator utan Support och Underhålls-avtal kan uppdateringen köpas till 50% av nypris.
Vi rekommenderar att man anmäler sig till en av våra kurser för Traceline Navi+ Configurator för att få full nytta av programmet.
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