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· Wymagana wersja aplikacji co najmniej 2.58. Jeśli posiadasz wcześniejszą wersję wypełnij formularz. Numer

wersji sprawdzisz w "Opcjach". 

· W przypadku problemów prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego 

1. Przygotowanie listy plików

Sposób 1 Własna lista punktów

1. Utwórz listę punktów POI za pomocą Open Office Calc

§ Lista musi składać się z kolumn: długość geograficzna, szerokość, nazwa punktu np.:

"19.941330 50.064860 Florian Gate, PL-Kraków"

§ Nie zmieniaj kolejności kolumn

2. Zapisz plik z rozszerzeniem *.csv. W oknie eksportu wybierz "{Tabulator}", jako "separator pola”.

Pozostałe parametry pozostaw domyślnie

3. Zmień rozszerzenie zapisanego pliku z "nazwa_pliku.csv" na "nazwa_pliku.txt"

4. Pobierz program "POI Converter". Następnie rozpakuj go i uruchom plik *.exe

5. Użyj opcji "Create UPI from Textfile" 

6. Wskaż ikonę z rozszerzeniem *.bmp o wielkości 27x27 pikseli. Głębia kolorów grafiki musi

wynosić 8 lub 32 bity. Przykładowe Ikony dołączone są do programu

Sprawdzanie głębi kolorów oraz wielkości ikony

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obraz i wybierz właściwości. Jeśli Twój ikona ma inną

głębię kolorów, skonwertuj ją. Otwórz grafikę za pomocą edytora graficznego np. MS Paint.

Następnie zapisz ją, jako mapa bitowa 256-kolorowa

7. Zapisz wygenerowany plik *.upi. Nazwę pliku poprzedź skrótową nazwą kraju według załącznika

1  np. "pol_Stacje_Benzynowe.upi" lub "deu_szpitale.upi"

8. Skopiuj przygotowany plik *.upi wraz z ikoną *.bmp do głównego katalogu pamięci USB
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https://gbox.pl/pl/aktualizacja-systemu-gbox-assist/
https://gbox.pl/pl/system-obslugi-technicznej-gbox/#skontaktuj-sie
http://storage.sygic.com/tmp/FLEET/customers/PartnerMB/POIConvertor.zip
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Sposób 2 Generowanie gotowej listy punktów

1. Wejdź na stronę Poiplaza

2. Przejdź do sekcji "Download"

3. Wybierz kraj i rodzaj punktów POI 

4. Wskaż Sygic – upi, jako format pliku i ściągnij plik

5. Pobierz program "POI Converter". Następnie rozpakuj go i uruchom plik *.exe

6. Użyj opcji "Create Ascii Textfile from UPI" wskazując pobrany plik *.upi

7. Użyj opcji "Create UPI from Textfile" i wybierz poprzednio wygenerowany plik *.txt

8. Wskaż ikonę *.bmp o wielkości 27x27 pikseli. Głębia kolorów grafiki musi wynosić 8 lub 32 bity.

Przykładowe Ikony dołączone są do programu. 

Sprawdzanie głębi kolorów oraz wielkości ikony

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obraz i wybierz właściwości. Jeśli Twój ikona ma inną

głębię kolorów, skonwertuj ją. Otwórz grafikę za pomocą edytora graficznego np. MS Paint.

Następnie zapisz ją, jako mapa bitowa 256-kolorowa

9. Zapisz wygenerowany plik *.upi. Nazwę pliku poprzedź skrótową nazwą kraju według załącznika

1  np. "pol_Stacje_Benzynowe.upi" lub "deu_szpitale.upi"

10. Skopiuj przygotowany plik *.upi wraz z ikoną *.bmp do głównego katalogu pamięci USB

2. Import punktów POI do nawigacji

1. Włóż pamięć przenośną USB z listą POI do portu USB GBOX Assist

2. Wejdź w moduł "Opcje". Wybierz polecenie "Importuj POI". Po zakończeniu aplikacja zrestartuje się
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http://poiplaza.com/
http://storage.sygic.com/tmp/FLEET/customers/PartnerMB/POIConvertor.zip
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Załącznik 1

Nazwa kraju Skrót

Albania alb

Andora and

Austria aut

Belgia bel

Białoruś bgr

Bośnia i Hercegowina bih

Białoruś blr

Szwajcaria che

Cypr cyp

Czechy cze

Niemcy deu

Dania dnk

Hiszpania esp

Estonia est

Finlandia fin

Francja fra

Wielka Brytania gbr

Gibrartar gib

Grecja grc

Chorwacja hrv

Węgry hun

Wyspa Man imn

Irlandia irl

Islandia isl

Włochy ita

Liechtenstein lie

Litwa ltu

Luxemburg lux

Łotwa lva

Monaco mco

Mołdawia mda

Macedonia mkd

Malta mlt

Czarnogóra mne

Holandia nld

Norwegia nor

Polska pol

Portugalia prt

Rumunia rou

Rosja rus

San Marino smr

Serbia srb

Słowacja svk

Słowenia svn

Szwecja swe

Turcja tur

Ukraina ukr

Watykan vat




