
……for Palm för Palm O/SO/S !!
NYHET

Se var du är och är på väg med nya FUGAWI Palm GPS kart programvara! 
Med erfarenheter tagna från Northports Systems Inc. tidigare produkter för  
industrin och försvaret har man nu utvecklat det välkända programvaran 
FUGAWI till att även hantera operativsystemet till Palm handdatorer.

Du kan ladda över alla kalibrerade kartor  i Fugawi till Palmdator  
(O/S 3.5 eller högre).  Använd en GPS mottagare med en seriekabel, 
eller använd Magellan GPS Companion för Palmdator eller Handspring, 
och programvaran ger dig helt unika funktioner:

• Markera ett område i FUGAWI på valfri karta.  Klicka för att ladda till Palm.
• Synkroniserar brytpunkter, rutter och färdspår med en PC.
• Skapa brytpunkter och färdspår i Palmdatorn.  Ladda in i  P.C. 
• Skapa brytpunkter, rutter och färdspår i PC, Ladda in i Palmdatorn

• GPS positionen visas direkt på kartan i Palmdatorn  
• Skapa brytpunkter med ett klick med Palmpennan

• Zooma in eller ut kartan på Palmdatorn

• Panorera kartan på Palmdatorn med Palmpennan

• Visa satellitinformation på Palmdatorn

• Visa batteristatus på din Palmdator

• Programerbara knappar på Palmdatorn, skapa brytpunkter , GPS info, etc.)

FUGAWI utökar användningen av GPS och Palmdatorer över alla gränser,  
marknader, och användningsområden.  Med det välkända faktum att 
Fugawi hanterar alla populära GPS mottagare och kartformat,  ökar nu  
användningen över allt större området från  fritidsnavigation för vandring,  
båtliv eller dykning till GIS data insamling eller andra  komersiella områden.

Programvaran stöder fast dator och bärbara datorsystem.  Antingen du 
behöver ett komplett trådlöst system med trådlös GPS mottagare eller en 
programvara som kan komplettera detta med din handhållana 
dator ger FUGAW Palm dig denna  kompletta lösning.

FUGAWI stöder de flesta i världen förekommande kartdatum,  
positionsformat och grid nät. Använd alla digitala  kartor, 
Skannade kartor, eller hemtagna kartbilder från  internet.

FUGAWI Palm HotSynk funktionen överför en komplett      
kartbild direkt från din PC till Palmdatorn. eller omvänt. 

   

Digitala kartor  
över hela världen
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FUGAWI Palm presenterar den mest användbara lösningen för resande.. 
Programvaran har funktioner från FUGAWI 3.0, för mobila professionella 
uteanvändare andra entusiaster eller amatörer som gillar navigation.

Alla typer av kartor...

Gator

Topografisk

Flyg eller Marin

Desktop PC Requirements Palm/Visor System Requirements

• 486 Processor eller bättre

• Windows 95,98,ME,XP,NT 4, 2000
• 30 MB hårddiskutrymme

• 16 MB RAM
• CD-ROM drive
• Minimum 256 färgskärm

GPS Receiver Requirements

• Magellan GPS Companion, eller

• GPS mottagare med NMEA
0183 output och seriell kabel
för Palmdator

• Kompatibel med Palm enhet, 
vilket inkluderar hela sortimentet av
Handspring Visor handdatorer. 

• Palm O/S 3.5 or högre
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Kompatibel med Palm 
eller Handspring Visor

Skapa brytpunkt

Planera äventyr

Skapa namn och rutter,
brytpunkter och färdspår! 


