SIBERIA

Monipuoliset ohjelmistot
DoGPS PRO
Täydellinen ohjelmisto pannan pääkäyttäjälle
Ikuinen lisenssi, joka sisältää Suomen ja Viron
kartat.

Tehokasta ja turvallista
tutkankäyttöä
Ultrapoint Koira-GPS:ssä on lukuisia toimintoja, jotka Ultracom Oy on tuonut ensimmäisenä
markkinoille.
Toiminnot tehokkaaseen metsästykseen
• koirien ja metsästäjien seuraaminen myös
tietokoneelta reaaliajassa ja jälkikäteen
• piirtotyökalu maastomuutosten ja muiden
merkintöjen karttatäydennykseen
• paikannusvälin automaattisäätö koiran
työskentelyn mukaan
• nopea ja helppokäyttöinen
viestintäjärjestelmä jahtikaverille
• monipuoliset ryhmätoiminnot
Vahvat perusominaisuudet
• haukun alkamisen ilmoittava haukkuhälytys
• haukkuvoimakkuuden mukaan
säädettävä haukkulaskuri
• matkalaskuri koiralle ja isännälle
• selkeä-ääninen haukunkuuntelumikrofoni
• seisonnanilmaisin seisoville lintukoirille
• kompassin nuolinäyttö

Yhteensopivuus
GPRS-paikannuksessa
Voit seurata Ultrapoint-ohjelmiston GPRSyhteydellä myös Pointer- ja Tracker-pantoja
ja -ohjelmia. Vastaavasti Ultrapoint-pantoja
ja -ohjelmia voidaan paikantaa Trackerin ja
Pointerin ohjelmistoilla. (Maksullinen lisäpalvelu)

DoGPS Lite
Karttaohjelmisto passikaverille
tai maastossa liikkujalle
Ikuinen lisenssi, joka sisältää Suomen ja Viron
kartat.
DoGPS Maasto
Ladattavissa veloituksetta kaikille
Ohjelmisto sisältää veloituksetta 300 karttalatausta Suomesta. Tarvittaessa hankit lisäkarttoja
edullisesti ja helposti.

Kulje edelläkävijän matkassa
Ultrapoint-tutkat suunnitteleva ja valmistava kotimainen Ultracom Oy on tehnyt vuosia pitkäjänteistä ja innovatiivista kehitystyötä suomalaisten
metsästäjien hyväksi. Työn tuloksena Ultrapointkäyttäjät ovat päässeet markkinoiden ensimmäisinä hyödyntämään mm. haukkulaskuria,
GPRS-seurantaa, chat-toimintoa, DoGPS NET
-piirtotyökalua ja Android-pohjaista ohjelmistoa.
GPS/GSM-pohjaisten laitteistojen lisäksi suuntima- ja paikannuslaitteiden huippuyrityksen
tuotevalikoimaan kuuluvat perinteiset radiosuuntimalaitteet. Yritys on palvellut kuluttajia ja teollisuutta jo vuodesta 1993.
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Kotimainen
koiratutka pohjoisiin
olosuhteisiin

Kotimainen huippututka
tehokkaaseen metsästykseen
Ultrapoint Koira-GPS on vaativiin
pohjoisiin olosuhteisiin kehitetty
kotimainen koiratutka, jossa toimintavarmuus ja helppokäyttöisyys yhdistyvät
kompaktiksi kokonaisuudeksi.

Laaja yhteensopivuus.
Nyt myös Windows-puhelimet!
Helppokäyttöiset Ultrapoint-ohjelmistot ovat saatavina
Windows-, Android- ja Java-käyttöjärjestelmän puhelimiin ja tabletteihin.

Ultrapoint Koira-GPS:n
kiistattomat edut
+ Toimintavarmuus
Ultrapoint Koira-GPS:n ulkoinen GSM-antenni
on sijoitettu korkealle koiran niskapuolelle.
Ratkaisu antaa paremman toimintavarmuuden
myös, kun GSM-kenttä on heikko.

Lataa Ultrapoint-ohjelmisto puhelimeesi.
Ohjelmistolla paikannat vaivatta kaikki GPS/GSMkoiratutkat, ystäväsi ja itsesi. Paikkamerkkien lisäys,
karttamerkintöjen tekeminen, ryhmäviestintä ja monet muut ominaisuudet kuuluvat ohjelmiston vakioominaisuuksiin.

Ohjelman avaamalla saat heti
näkyville kaiken olennaisen:
koiran sijainnin, nopeuden ja
haukkutiheyden sekä oman ja
metsästyskavereiden sijainnin.

Download from

Windows Store

Monipuoliset kartta-aineistot:
uudistuksia ja laajennuksia
säännöllisesti
Ultrapoint-ohjelmistoilla pääset käyttämään laadukkaita
maastokartta-aineistoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta
ja Virosta.
Uutta! Kartoille on saatavana Metsähallituksen pienriista- ja hirvialueiden rajat ja tilarajat. Kartat ovat myös
täydennettävissä piirtotyökalulla.

Suomi

Viro

Norja

+ kotimainen
+ kahden tai neljän
akun versio
+ pitkä toiminta-aika
yhdellä latauksella
+ ladattavat 1,2 V:n
AA-akut
+ itse vaihdettavat
akut ja SIM-kortti
+ etäpäivitysmahdollisuus
+ vesitiivis,
pestävissä

+ Tehokkuus
GSM-antennirakenne ja GPS:n herkkyys
A-GPS-ominaisuudella takaavat pienen
virrankulutuksen ja pitkän käyttöajan.

Ruotsi

Uutta patentoitua teknologiaa

Voit antaa puhelimella pantaan merkkikäskyn, jolloin
koira tietää ottaa yhteyttä, kun se on opetettu siihen
ennalta. Teknologia on patentoitu osaksi Ultrapointtuotetta.
Saatavana lisävarusteena Koira-GPS 2011 -malliin
ja uudempiin malleihin.

