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Garmin yhdistää Foursquare- ja Glympse-palvelut navigointisovelluksiinsa
Satelliittinavigointiyhtiö Garmin julkisti tänään uusimmat päivitykset puhelinnavigointisovelluksiinsa Garmin StreetPilot sekä Navigon for Europe. Päivitykset
sisältävät sosiaaliseen mediaan liittyviä ominaisuuksia, jotka yhdistävät sovellukset suosittuihin palveluihin, kuten Foursquare ja Glympse. Näiden myötä
käyttäjä voi kirjautua sisään eri kohteissa, hyötyä henkilökohtaisista kohdesuosituksista sekä jakaa sijaintinsa ystävien kesken navigoinnin aikana.
Päivitykset ovat heti saatavilla sovelluskaupoista App Store (Garmin StreetPilot 2.3 sekä Navigon 2.3 iPhonelle) sekä Google Play (Navigon 4.7.0).
Saatavilla on nyt myös iPhone 5 -teline sekä iPhone 5 Designer -autosarja. Yhdessä Garmin StreetPilot tai Navigon -sovelluksella lisävarusteet muuttavat
iPhone-puhelimen täysiveriseksi navigointijärjestelmäksi.

”Integraatio sosiaalisen median palveluihin, kuten Foursquareen ja Glympseen, on merkittävä lisäys navigointisovelluksiimme. Se tuo käyttäjille
mahdollisuuden olemaan yhteydessä ystäviin ja sukulaisiin ja ehdottaa reaaliaikaisesti kiinnostavia kohteita ja erikoistarjouksia”, sanoo Garminin
matkapuhelinliiketoiminnasta vastaava Jörn Watzke.

Foursquare: Integroidun Foursquare-ominaisuuden avulla käyttäjä voi helposti katsella palvelussa olevia paikkoja kartalta ja kirjautua sisään niihin perille
saavuttuaan. Lisäksi käyttäjä hyötyy valtavasta ja erittäin ajan tasalla olevasta POI-kohdetietokannasta. Toiminto näyttää tiedot vaikkapa trendikkäistä
tapahtumapaikoista tai erikoistarjouksista lähiseudulla. Kun sovellus kytketään henkilökohtaiseen Foursquare-käyttäjätiliin, se ehdottaa henkilökohtaisesti
räätälöityjä paikkoja käyttäjän kirjautumishistorian perusteella.

Glympse: Toiminnon avulla käyttäjä voi jakaa sijaintinsa ja määränpäänsä ystävien ja sukulaisten kanssa kaikilla älypuhelinalustoilla tai verkkoselaimella.
Kutsun voi toimittaa teksti- tai sähköpostiviestillä, jolloin vastaanottaja voi helposti seurata reittiä erikseen määrätyn ajan minuutista neljään tuntiin.
Kutsutut henkilöt eivät tarvitse erityistä sovellusta seuratakseen Glympse-merkintää, pelkkä selain riittää. Toiminnon käyttö Garmin StreetPilot- tai Navigon-
sovelluksessa käy helposti Glympse-kuvakkeen kautta.

Joulun ja uuden vuoden alennukset: 18.12.2012–6.1.2013 Garmin tarjoaa 25 % alennuksen sekä Garmin StreetPilot että Navigon -navigointisovelluksista
App Store ja Google Play -sovelluskaupoissa. Samalla aikavälillä on myös 35 % alennus lisäominaisuuksista TrafficLive, Cockpit ja Panorama View 3D,
jotka ovat ostettavissa itse sovelluksessa (in-app).

Uusia lisävarusteita

iPhone 5 Designer -autosarja: Uusi autosarja muuttaa iPhone 5 -älypuhelimen pieneksi autonavigaattoriksi yhdessä Garmin StreetPilot tai Navigon-
sovelluksella. Tuote sisältää pysty-/vaakasuuntatelineen iPhonelle, muotoillun imukuppikiinnityksen sekä USB 2 -liitännän. Saatavilla suositushintaan 39
euroa.

iPhone 5 -teline: päivittää iPhone 4 -autosarjan iPhone 5 -puhelimelle sopivaksi. Yhdessä Designer-pidikkeen kanssa käytettäessä (ei sisälly hintaan),
teline pitää puhelimen turvallisesti paikallaan joko pysty- tai vaaka-asennossa. Saatavilla suositushintaan 13 euroa.
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Garmin lyhyesti
Garmin on maailman johtava satelliittinavigointilaitteiden valmistaja. Konserni on vuodesta 1989 lähtien suunnitellut, valmistanut, markkinoinut ja myynyt navigointi-, viestintä- ja
informaatiolaitteita ja -sovelluksia – joista useimmat on varustettu GPS-teknologialla. Garmin-tuotteita käytetään autoilu-, ulkoilu-, veneily-, ilmailu-, mobiili-, OEM- ja langattomissa
sovelluksissa. Garmin Ltd. -yhtiö on rekisteröity Sveitsiin ja sen suurimmat tytäryhtiöt sijaitsevat Yhdysvalloissa, Taiwanissa ja Isossa-Britanniassa. Lisätietoa saat Garminin virtuaalisesta
lehdistöhuoneesta www.garmin.com/pressroom tai mediasuhteiden osastolta, puh. +1-913-397-8200. Garmin ja dēzl ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä
.


