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NDrive London oraz NDrive Rome - aplikacje 
nawigujące na iPhone łączące w sobie 
technologię GPS oraz doskonałej jakości zdjęcia 
lotnicze.
Porto, Portugal, 20 listopada 2009 — Official information from NDrive Navigation Systems 

NDrive,  producent oprogramowania nawigacyjnego na urządzenia mobilne 
opublikował w ostatnim tygodniu dwie wyjątkowe nawigacje GPS na 
platformę iPhone: NDrive Rome oraz NDrive London.

Nowe oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby w pełni wykorzystać 
możliwości jakie daje  połączenie świetnej jakości zdjęć lotniczych oraz technologii 
GPS. Dzięki takiemu zestawieniu możliwe jest wyjątkowo realistyczne  i ułatwiające 
orientację przedstawienie map.

Nawigacja pozwala oglądać miasta nie z jednej, a aż z 5-ciu różnych 
perspektyw (cztery strony świata + widok z góry). Użytkownik  może również 
wyłączyć widok lotniczy i korzystać z klasycznej mapy, znanej z innych aplikacji 
NDrive. Tak elastyczne wyświetlanie pozwala na przyjrzenie się  każdej ulicy czy 
budynkowi z wielu różnych stron, dzięki czemu przeglądanie  map staje się jeszcze 
bardziej intuicyjne.

Nowa aplikacja jest wynikiem bliskiej współpracy NDrive z norweską firmą  Blom, 
specjalizującą  się w dostarczaniu wysokiej jakości fotografii lotniczych. NDrive 
Rome oraz NDrive London są pierwszymi na liście miejskich aplikacji nawigacyjnych 
NDrive. Już  wkrótce zostanie  ona poszerzona o  wiele  innych europejskich 
i światowych miast.

Dla osób zainteresowanych produktami NDrive interesującą  informacją  może być 
również  to, że firma NDrive niedawno zaprezentowała nawigację GPS na iPhone z 
mapami Polski, Czech oraz Słowacji. Aplikacja dostępna jest z polskim interfejsem 
użytkownika oraz polskimi instrukcjami głosowymi. Od tygodni jest jedną z 
najlepiej sprzedających się  aplikacji nawigacyjnych na iPhone w Polsce. Koszt 
oprogramowania to 39,99 euro, czyli niewiele ponad 160 zł. 

Bezpośredni link do NDrive Poland:

http://itunes.apple.com/dk/app/ndrive-poland-czech-republic-slovakia/id332071110?mt=8

Bezpośredni link do NDrive Rome:

http://itunes.apple.com/no/app/ndrive-rome/id338275302?mt=8 

Bezpośredni link do NDrive London:

http://itunes.apple.com/no/app/ndrive-london/id338094673?mt=8 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY APLIKACJI NDRIVE ROME ORAZ NDRIVE LONDON
NDrive Navigation Systems SA / Phone: +351 22 8320440 / Fax: +351 22 8316100 / press@ndrive.com

Estrada da Circunvalação,  nº 10415 - 4250-151 Porto – Portugal
N41º10'44,16" - W8º37'49,33"

http://itunes.apple.com/dk/app/ndrive-poland-czech-republic-slovakia/id332071110?mt=8
http://itunes.apple.com/dk/app/ndrive-poland-czech-republic-slovakia/id332071110?mt=8
http://itunes.apple.com/no/app/ndrive-rome/id338275302?mt=8
http://itunes.apple.com/no/app/ndrive-rome/id338275302?mt=8
http://itunes.apple.com/no/app/ndrive-london/id338094673?mt=8
http://itunes.apple.com/no/app/ndrive-london/id338094673?mt=8


● Mapa miast z dokładnymi zdjęciami lotniczymi wykonanymi z pięciu różnych 
perspektyw

● Szybkie kalkulacje/rekalkulacje oraz wyjątkowo płynne wyświetlanie mapy 
podczas nawigacji.

● Wszystkie mapy przechowywane w pamięci telefonu dzięki czemu nie potrzebna 
jest dodatkowa transmisja danych i łączenie się z siecią operatora

● Pełne wsparcie dla technologii rozpoznawania gestów oraz technologii MultiTouch, 
pozwalające sprawnie przeglądać mapy.

● Baza punktów użyteczności publicznej dla każdego z miast, nawigacja głosowa 
oraz pełna lista pozostałych funkcji dostępnych w aplikacjach NDrive Western 
Europe oraz NDrive Poland+Czech Republik+Slovakia

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ RÓWNIEŻ Z DOŁĄCZONYMI 
GRAFIKAMI:

• NDrive Rome – grafiki z aplikacji
• NDrive London – grafiki z aplikacji
• Ndrive loga oraz baner promocyjny

For additional information, Contact: 

Phone: +351 22 8320440 / Fax: +351 22 8316100 / press@ndrive.com
Estrada da Circunvalação,  nº 10415 - 4250-151 Porto

Find us on:

http://www.twitter.com/ndrive

http://www.youtube.com/user/ndrivetv

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000144417851&ref=profile

Available on the App Store

The company was founded in 2001 dedicated to the GIS and Mobility markets and 
developed the NDrive brand and software from 2005. 

We are experiencing continuous and profitable growth, with the expansion of  both the 
NDrive portfolio and its market presence all over the world, selling in more than 40 
different countries. 
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NDrive provides leading personal navigation software, products and services. The 
software helps people find destinations more quickly and easily, providing highly-
accurate and detailed digital maps in many countries, with a simple interfaces ideal for 
inexperienced users. 

The NDrive  technology is truly multi-platform, running on Windows Mobile, Symbian, 
Android, iPhone and Linux platforms, works with maps from different sources and 
deploys advanced features such as dynamic data for the end-user. 

NDrive products are sold through a network of leading retailers in several countries 
and online from the site www.ndrive.com and the iTunes App Store. 

NDrive is also available for OEM integrators and is powering third-party navigation 
engines under the OEM partners program. 
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