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Doel van gps4all!
Met cursussen op maat of hulp aan huis, helpen wij
graag het beste uit je toestel te halen zodat je jouw
toestel goed kan benutten.
Kaartlezen, coördinaten, kompas, routes en sporen
digitaliseren, uitstippelen en bewerken.
Maken van foto's voor bedrijven en particulieren met
locatie gegevens voor toeristische doeleinden.
Organisatie en uitvoering van evenementen rond
fietsen en wandelen.
Gps4all is een info bron voor alles wat te maken heeft
met GPS op het land voor u, uw bedrijf of club.

Te huur:
Bij ons kan u ook terecht voor het huren van
verscheidene gps-toestellen. Altijd handig
een toestel eerst eens uit te proberen.
Wanneer u meer informatie wil over de
mogelijkheden of het huren van een toestel
kan u telefonisch of op onze site terecht.
gps4all
+32 (0)478 57 23 51
gps4all@telenet.be

Op welke wijze?

Door voor beperkte groepen van 6 tot 15
deelnemers een breed scala aan praktische en
theoretische opleidingen in te richten, van
basiskennis tot de fijne kneepjes van de << pro's
>> met ook aandacht voor de gebruikelijke
routerings- of analyse-software, alles komt aan
bod.
Bij u of bij mij thuis. Hulp bij het installeren en
gebruik van de softwareprogramma’s, gebruik en
updaten van toestellen.

EN MIJN PLEZIER

Wat kan ik doen met mijn GPS?
Op welke manier kan ik hem
productief gebruiken?

// Op welke domeinen?
Alle GPS-toestellen die aan land gebruikt kunnen
worden. Dus het motor-, outdoor-, fitness- en
sportprogramma, maar ook de plannings- en
analysesoftware. Gebruik van Navigatie App’s
op Smartphone.

Info, vragen en inschrijvingen kan via.
www.gpsclubwestvlaanderen.be

// Voor wie?
Voor al wie een toestel wil aankopen of
aangekocht heeft en er zoveel mogelijk van wil
kennen. Gebruikers van alle niveaus, beginners
of gevorderden, zijn welkom om alles te leren of
zich bij te scholen.

www.gps-4all.be
Kantwerkersstraat 4
Klerken 8650

MIJN GPS,

www.gps-4all.be

gps4all

Vraag een korting van 15% op uw RouteYou
account via mail naar gps4all@telenet.be

GPS Discovery:

Start-to-GPS : Toestel cursus

GPS Connectivity: software cursus

Het beginnen met outdoor GPS

Outdoor Recreatief (wandelen en fietsen)

Basecamp en routeyou

// STARTEN

// TOESTEL
In deze cursus leer je stap-voor-stap werken met
een buitensport GPS. We wisselen theorie af
met praktische oefeningen. Na deze cursus
moet je in staat zijn om zelf waypoints aan te
maken, routes te navigeren, tracks te registreren
en te navigeren, POI’s te zoeken, en veel meer…

// SOFTWARE

Veel mensen zijn wel geïnteresseerd om te
starten met een buitensport- of trainings-GPS
maar weten niet goed hoe te beginnen. Wat kan
je (niet) doen met deze toestellen? Wat heb je
allemaal nodig? Wat moet je allemaal weten?
Welk toestel moet je aankopen? Welke kaarten
bestaan er? Waar kan ik kaarten en activiteiten
downloaden op het internet?

OPLOSSING
In deze opleiding proberen we al deze
vragen te beantwoorden. Deze cursus is
geschikt voor mensen die nog een
toestel willen aanschaffen of die er net
een hebben gekocht of gekregen.
Er is ook een korte inleiding routeyou

Duur: 1 avond (3 uren)

In deze cursus leer je niet alleen uitgebreid
werken met Basecamp maar je leert ook hoe je
kaarten kan installeren, hoe je internettracks kan
importeren, en nog veel meer. Bovendien zullen
we door oefeningen de theorie aan de praktijk
koppelen.

Inhoud:
-Mogelijkheden
-Instellingen
-Waypoints
-POI’s
-Routes
-Activiteitenprofiel
-Routeringsinstellingen
-Tracks of sporen
-Korte inleiding Basecamp
-Korte inleiding routeyou
Met oefeningen op het GPS toestel.
Toestellen: Dakota, Oregon, Montana, eTrex,
GPSMAP62 en 64, ….

Inhoud:
-Kaarten aankopen of gratis kaarten
-Kaarten installeren
-Garmin Express
-Google Earth
-Bestandsformaten
-Basecamp installeren, updaten en backuppen
-Organiseren van lijsten en lijstmappen
-Waypoints aanmaken
-POI’s zoeken
-Routes aanmaken en overzetten naar je GPS
-Activiteitenprofielen aanpassen
-Tracks analyseren in Basecamp
-Starten met routeyou
-Tracks aanmaken en overzetten naar je GPS
-Oefeningen Basecamp

Duur: 2 avonden (2x3,5 uren)

Duur: 2 avonden (2x3,5 uren)

