
Nu ger eniro.se bättre utsikt över 33 städer
Eniro fortsätter succén med utsiktsbilder och lansering sker nu för ytterligare
19 svenska städer. Vinklade bilder som kan ses från fyra väderstreck i hög
upplösning ger en förhöjd användarupplevelse. De populära bilderna blir nu
tillgängliga för fler.

Tidigare har användare som sökt på kartor över Sveriges 14 största städer på
eniro.se kunnat välja funktionen "Utsikt". Utsiktsbilderna har blivit succé och
nu lanseras de i ytterligare 19 städer. Utsiktsbilderna är tagna i 45-graders
vinkel, i stället för rakt uppifrån som är fallet med traditionella satellit-
och flygfoton, och varje vy kan vridas och betraktas från alla fyra väderstreck.

- Detta är ytterligare ett steg i vår satsning på kartområdet. Vi märker att det
bland våra användare finns ett ökat intresse för att söka via karta och därför
känns det extra kul att kunna lansera Utsiktsbilder i ytterligare 19 städer. Vi
täcker nu 33 städer där sammanlagt 6,3 miljoner svenskar bor, säger Christer
Pettersson, produktchef eniro.se.

Upplösningen är nästan tre gånger högre än för de befintliga flygfotobilderna
och gör det möjligt att tydligare urskilja byggnader, platser och miljöer. Varje
bildpunkt på skärmen motsvarar 0,15 m, vilket kan jämföras med den upplösning om
0,4-1,0 meter per pixel som gäller för de flygfoton som funnits på eniro.se
sedan mars 2006.

Alla funktioner som vägkameror, trafikinformation och GPS-koordinater från de
vanliga kartorna fungerar också på utsiktsbilderna.

Utsiktsbilder lanseras samtidigt för Borås, Eskilstuna, Falun, Halmstad,
Örnsköldsvik, Östersund, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Luleå, Skövde,
Södertälje, Skellefteå, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Varberg, Växjö,
Karlskrona. Sammanlagt finns nu utsiktsbilder över 33 svenska städer med en
gemensam befolkning på 6,3 miljoner.

Blom samarbetspartner för de vinklade flygfotona
De vinklade flygfotona levereras av företaget Blom ASA som är noterat på
Oslobörsen. Fotografierna är tagna från mellan 1 000 och 2 000 meters höjd och
bilderna planeras uppdateras vartannat år.

Bifogat finns en exempelbild över Halmstad slott som får användas för
publicering.
Kolla in nyheterna på www.eniro.se under fliken Kartor.
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Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande
närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se,
DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner
sökningar. Eniro Group har omkring 1 900 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt
huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.


