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Nowa aplikacja nawigująca GPS firmy NDrive jest już dostępna w Polskim 
App Store. Aplikacja charakteryzuje się płynną nawigacją, wzbogaconą 
funkcjonalnością oraz doskonałą kompatybilnością z urządzeniami iPhone.

Nawigacja przygotowana specjalnie dla użytkowników iPhone’ów 3G oraz 3GS jest od 
dzisiaj dostępna w polskim App Store. Polscy użytkownicy wraz z mapą Polski 
otrzymają również mapy Czech oraz Słowacji. Wszystkie mapy zawierają dane z 
drugiego kwartału 2009 roku, opracowane przez lidera na europejskim rynku - firmę 
Tele Atlas. Promocyjna cena zestawu to 39.99 euro – cena obowiązuje do 
końca Października. 

“Dzięki NDrive, miłośnicy iPhone’ów mogą teraz cieszyć się intuicyjnym i bardzo 
przyjaznym w użytkowaniu programem nawigacyjnym. Aplikacja oferuje szereg 
unikalnych funkcji niedostępnych w żadnym innym dotychczas zaprezentowanym 
programie nawigacyjnym” – Eduardo Carqueja, założyciel NDrive Navigation Systems 
SA.

Najważniejszymi elementami podczas projektowania oprogramowania dla platformy 
iPhone OS były: szybkość, elastyczność użytkowania, integracja z innymi funkcjami 
urządzenia oraz zastosowanie wysokiej jakości grafiki. Wszystko po to, aby 
nawigowanie stało się tak bardzo proste i przyjemne jak tylko możliwe jest to z 
wykorzystaniem urządzeń iPhone.

Podstawowe zalety:

Możliwość wyboru spośród trzech różnych trybów nawigowania: Samochód, 
Spacer lub tryb Adventure.

Najszybsze wyszukiwanie spośród wszystkich nawigacji GPS dla Iphone’a 
uzyskane dzięki zastosowaniu algorytmów szukania według inicjałów.

Płynność wyświetlania grafik porównywalna z płynnością wideo. Zapewnione 
odświeżanie z prędkością 6-10 klatek na sekundę. 

Szczegółowe grafiki i przejrzyste mapy, przedstawiające przestrzeń w wysoce 
realistycznym stopniu.

iPhone OS jest fantastyczną platformą. Oprogramowanie zostało zaprojektowane 
tak aby w pełni wykorzystywało potencjał jaki ona oferuje. 



Kluczowe funkcje dostępne w oprogramowaniu:

Doskonałe funkcje nawigacyjne oraz wysokiej jakości, aktualne mapy.

Komunikaty głosowe prowadzące do celu zakręt po zakręcie. 

Bardzo szybkie algorytmy kalkulacji tras.

Tryb demo dla łatwiejszego planowania trasy.

Wybór alternatywnych tras.

Tryb Adventure przydatny podczas jazdy off-road, żeglowania czy sportów 
powietrznych.

Najważniejsze budynki reprezentowane w postaci obiektów 3D.

Bezpośrednie publikowanie oraz dzielenie się informacjami na temat  wartych uwagi 
miejsc i ich lokalizacji.

Łatwość użytkowania oraz personalizacja:

Interfejs w pełni zoptymalizowany pod kątem platformy iPhone OS, dostosowywanie 
się ekranu aplikacji do aktualnej pozycji urządzenia.

Wykorzystanie innowacyjnej technologii Mutli-touch, przybliżanie i oddalanie przy 
pomocy technologii Dual-finger. Wsparcie dla Kinetic Scrolling oraz rozpoznawania 
gestów.

Wykonywanie połączeń, wiadomości SMS, odwiedzanie stron internetowych 
reprezentujących POI bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Pełne wsparcie dla 28 języków, w  tym dla języka polskiego.

Więcej informacji:

Website:
 HYPERLINK "http://www.ndrive.com" www.ndrive.com
Youtube: 
 HYPERLINK "http://www.youtube.com/user/ndrivetv" http://www.youtube.com/
user/ndrivetv
Twitter:
 HYPERLINK "http://www.twitter.com/ndrive" www.twitter.com/ndrive
Blip:
 HYPERLINK "http://ndrive.blip.pl" http://ndrive.blip.pl 

Na temat NDrive:



NDrive Navigation Systems jest portugalską firmą, która rozpoczęła prace nad 
oprogramowaniem nawigacyjnym w roku 2005. Rozwijając się niezwykle dynamicznie 
od roku 2007, Ndrive poszerzył swoje portfolio produktów oraz wyraźnie zwiększył 
swoją obecność na rynku międzynarodowym.
Od roku 2009 firma NDrive zmienia strategię by stać się liderem w projektowaniu 
systemów nawigacyjnych dla telefonów komórkowych. Już teraz, sprzedając 
oprogramowanie w ponad 30 krajach na całym świecie, NDrive jest liderem 
innowacyjności na rynku technologii GPS dla telefonów. Oprogramowanie, które jest 
wynikiem pracy świetnych programistów jest kompatybilne z platformami takimi jak 
iPhone, Symbian, Windows Mobile oraz Android i stanowi doskonały wybór dla 
posiadaczy milionów telefonów komórkowych.

Oprogramowanie Ndrive jest tworzone z przywiązaniem największej uwagi do 
łatwości użytkowania, innowacyjności oraz bezpieczeństwa. 

Produkty NDrive są dostępne w sprzedaży online poprzez stronę  HYPERLINK "http://
www.ndrive.com" www.ndrive.com, iPhone App Store oraz wielu sprzedawców 
detalicznych na całym świecie.


