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NusaMap Version 7

Pendahuluan
Sistem navigasi NusaMap akan selalu menunjukan posisi anda dengan menggunakan teknologi satelit Global Positioning
System (GPS) pada tampilan peta digital yang canggih. Jadi anda dapat selalu mengetahui dimana posisi anda berada dan
sekaligus memperoleh panduan ke tujuan secara terandalkan, dengan fitur-fitur diantaranya:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peta kota dan propinsi dengan data lengkap dan diperbaharui.
Tampilan yang jelas dan mudah digunakan pada setiap detail wilayah peta.
Kursor yang menunjukan posisi anda setiap saat pada layar peta.
Panduan rute bersuara sepanjang perjalanan ke tujuan.
User track dan waypoint untuk membantu dalam panduan navigasi dan estimasi.
Didesain untuk digunakan dengan nyaman sekalipun anda sedang mengemudi.
Mengirim-menerima posisi serta pelacakan kendaraan pribadi melalui GSM.
Disiapkan untuk pengembangan fitur navigasi komunikasi masa depan.

Software NusaMap dapat bekerja dengan semua perangkat GPS yang berbasis NMEA, serta perangkat GSM-GPS (tracking)
yang kompatibel. Disamping itu, informasi peta digital dari NusaMap juga dapat anda gunakan dimana saja melalui PDA
tanpa perangkat lainnya. Silakan menghubungi RC Nusa jika membutuhkan bantuan dalam pengoperasian perangkat anda
dengan NusaMap.
Dokumentasi ini memuat prosedur instalasi dan pemakaian NusaMap untuk dijalankan pada PDA yang berbasis Microsoft
Windows CE (Pocket PC) atau Windows Mobile (WM) termasuk versi Phone Edition. Penjelasan dan instruksi dalam manual
ini menganggap anda telah terbiasa dengan dasar-dasar pemakaian PC dan PDA.
Microsoft Windows, Windows CE, Pocket PC, WM, Phone Edition, ActiveSync merupakan trademark dan copyright pemiliknya.
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Instalasi NusaMap
Perangkat dan Persiapannya
Perangkat yang diperlukan untuk melakukan instalasi software NusaMap adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

PDA dengan sistem operasi Microsoft Windows CE atau Windows Mobile seperti Pocket PC 2002, 2003/SE,
WM termasuk versi Phone Edition. Minimum memory program PDA yang tersisa 16Mb, serta 48Mb memory
storage PDA atau memory card (SD/CF).
PC dengan Windows 98/2000/NT/XP yang dilengkapi dengan drive CD-ROM.
Tersedia koneksi yang sesuai antara komputer PC dengan PDA dimaksud seperti kabel sinkronisasi (cradle)
USB, serial, InfraRed (Ir) atau Bluetooth, serta program aplikasinya seperti ActiveSync (dari paket produk PDA
atau anda juga dapat men-download software ActiveSync dari Microsoft).
Jika PDA tidak dilengkapi GPS internal, diperlukan (optional) perangkat penerima GPS yang memiliki output
serial NMEA 0183 atau perangkat GSM-GPS yang kompatibel, serta tersedia koneksi yang sesuai antara PDA
dengan perangkat GPS dimaksud seperti Bluetooth, SDIO, CF, atau kabel.

Apa yang Anda Instal di PDA
Anda menerima software NusaMap dalam bentuk CD-ROM. Jika kemudian terdapat update, anda mungkin akan menerima
pemberitahuan lewat email untuk download dari website Nusa. Yang di install ke PDA (dan memory card) adalah seluruh
program aplikasi NusaMap GPS berikut file data peta dengan ekstensi NSM, NSG dan NSD.
Jika dikemudian hari bermaksud menghapus instalasi NusaMap dari PDA, caranya tap Start Menu lalu pilih menu
Setting>System>Remove Program, kemudian pilih NusaMap GPS dan tap [Remove]. Untuk menghapus data peta dapat
dilakukan secara manual dengan File Explorer. Untuk menghapus instalasi program sekaligus pada PC dan PDA, gunakan
fasilitas Remove Program pada ActiveSync dari PC melalui Add/Remove Program pada Settings dalam Control Panel.
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Persiapan Instalasi
Untuk menjalankan NusaMap diperlukan memory program di PDA setidaknya sebesar 16Mb, ditambah 48Mb memory
storage untuk data peta atau anda juga dapat menggunakan memory card sebagai storage dimaksud. Mengingat pada
umumnya memory card lebih lambat diakses dibandingkan dengan memory internal, performa maksimal dapat dicapai
dengan menyimpan data peta pada memory storage di PDA bila masih memungkinkan. Jika bermaksud menempatkan data
peta terpisah pada keduanya, secara prioritas urutannya adalah file dengan ekstensi NSM dan NSG lebih sering dibaca
sedangkan NSD lebih jarang.
Sebelum meng-install program, persiapkanlah jumlah memory yang diperlukan pada PDA anda. Hapus terlebih dahulu jika
ada instalasi atau file-file lain yang sudah tidak diperlukan lagi. Untuk melihat memory yang tersedia, tap Start Menu lalu pilih
menu Setting>System>Memory, atur alokasi memory antara program dan storage bila perlu.

Prosedur Instalasi
Instalasi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu instalasi program kemudian meng-copy file peta yang dipilih dan melakukan
registrasi. Prosedurnya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Hal. 4

Dengan File Explorer buka NusaMap CD pada PC, copy seluruh file dan folder dalam NusaMap CD ke PC anda.
Bukalah file Setup.doc untuk melihat keterangan file dalam CD berikut petunjuknya.
Hubungkan PDA ke PC anda menggunakan MS ActiveSync, double-click icon Setup.exe dalam folder CD\(PPC
2002/2003/WM5 atau PE 2002/2003/WM5)\Setup pada PC File Explorer. Ikuti petunjuk instalasi yang
ditampilkan pada PC dan PDA anda selama proses.
Kemudian copy file peta yang anda inginkan dari folder CD\Map Data di PC kedalam folder “My
Documents\Map” pada PDA anda (atau memory card). Untuk memudahkan loading anda dapat memasukkan
seluruh data peta kedalam satu folder ini tanpa perlu membuat sub folder lain didalamnya.
Jalankan NusaMap di PDA anda dengan men-tap icon [NusaMap GPS] pada menu Program.
Pertama kali menjalankannya, anda akan melihat informasi hardware PDA berikut tombol [Enter Now], lakukan
prosedur registrasi seperti dijelaskan berikut ini.
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Registrasi dan Lisensi
Pastikan bahwa anda telah memahami dan “Setuju” untuk mematuhi Perjanjian Lisensi Pemakai (End User License
Agreement/EULA) software RC Nusa seperti terlampir di hal. 83 buku ini. Selanjutnya tap [Enter Now] maka NusaMap
akan menampilkan TIGA DATA untuk REGISTRASI, yaitu : Device ID, Device SN dan Prod. Code. Catat ketiga data tersebut
kemudian tap [Cancel]. Sampaikan data-data tersebut kepada kami berikut informasi pemiliknya seperti dibawah ini.
ANDA HARUS MENJALANKAN NUSAMAP DI PDA ANDA DALAM PROSES REGISTRASI. UNTUK
MEMPROSES LISENSI DIPERLUKAN DATA-DATA REGISTRASI ANDA SECARA LENGKAP DAN BENAR.
Hubungi Customer Service Nusa atau kirim email sebagai berikut ke: customer@nusa.co.id
[Subject: Registrasi NusaMap]
Nama :
Alamat (Jalan/Kota/Kode pos) :
PDA (Merk/Type/Serial No.) :
Cara menghubungi (Email/Tel) :
Memperoleh NusaMap dari (Dealer) :
( Jalankan NusaMap untuk memperoleh data-data dibawah ini)
Device ID
:
Device S/N
:
Prod. Code
:
Dengan menyampaikan data registrasi tersebut diatas, anda akan segera menerima kode lisensi dari Nusa. Jalankan kembali
NusaMap, masukkan kode lisensi anda pada kotak License No lalu tap [Enter Now] dan NusaMap siap digunakan.
SETELAH SUKSES INSTALASI DAN REGISTRASI, LAKUKAN FULL BACKUP MELALUI ACTIVESYNC ATAU
KE MEMORY CARD SEBAGAI ALTERNATIF MENJAGA JIKA TERJADI DATA HILANG ATAU HARD RESET.
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Keterangan:
1.
2.
3.

Hal. 6

Untuk memudahkan, anda juga dapat menghubungi langsung Customer Service kami untuk membantu dalam
prosedur instalasi dan registrasi ini.
Pada beberapa PDA diperlukan seluruh file peta berada dalam satu folder turunan “My Documents” baik dalam
memory internal maupun dalam memory card. Disarankan untuk menggunakan folder “My Documents\Map”
untuk seluruh file peta ( tidak terbagi lagi menjadi folder turunannya).
Jika anda melakukan instalasi sendiri sesuai petunjuk dan masih mengalami kegagalan, perhatikan kondisi error atau
catatlah pesan (error message) yang tampil, lakukan soft reset, kemudian hubungi Customer Service kami.
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Instalasi Perangkat GPS
Setelah selesai instalasi, anda kini dapat memanfaatkan fitur-fitur NusaMap yang unggul dengan perangkat penerima satelit
Global Positioning System (GPS) untuk membantu anda dalam perjalanan.

Koneksi Perangkat GPS dengan PDA
Terdapat beberapa jenis perangkat GPS berikut cara koneksinya. Pada dasarnya, pastikan bahwa instalasi perangkat yang
digunakan dapat diakses melalui port serial dengan angka Port (COM) dan Baud tertentu yang juga dapat diketahui.
GPS Internal (PDA-GPS)
Umumnya GPS internal langsung aktif saat diakses, atau pada beberapa PDA diperlukan untuk membuka antenna GPS nya
terlebih dahulu. Port serial yang digunakan umumnya COM1, COM2, atau COM7 pada 4800 baud.
GPS Bluetooth (BT)
Setelah GPS dinyalakan, aktifkan fitur Bluetooth (BT) pada PDA, lalu jalankan aplikasi BT Manager. Lakukan deteksi (search)
hingga perangkat terhubung (paired), tap icon GPS tersebut pada BT Manager lalu pilih koneksi ke serial. Perhatikan
informasi port serial yang digunakan (umumnya COM5, COM7, atau COM8 pada 4800 baud).
GPS Slot CF dan SDIO
Perangkat ini umumnya menggunakan software driver. Untuk penggunaan pertama, caranya pasang GPS pada slotnya di
PDA, lalu lakukan instalasi driver yang sesuai dengan PDA anda. Jalankan aplikasi bawaannya terlebih dahulu bila ada untuk
memastikan koneksi telah berjalan baik dan perhatikan informasi port serial yang digunakan (umumnya COM1, COM4, atau
COM5 pada 4800 baud).
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GPS Kabel
Instalasi perangkat GPS dengan kabel serial seperti jenis mouse atau handheld pada dasarnya sama saja. Yang utama, pastikan
bahwa PDA anda memiliki fasilitas koneksi melalui kabel serial, GPS juga memiliki output serial NMEA, serta anda telah
memiliki kabel dan konektor yang sesuai. Port serial yang digunakan umumnya COM1 pada 4800/9600 baud.
Perangkat GPS jenis mouse biasanya sudah dilengkapi kabel serial permanen. Jika menggunakan kabel terpisah seperti
handheld, pasang kabel serial untuk perangkat GPS (umumnya bagian belakang dan hanya ada satu tempat dan posisi yang
tepat untuk itu, anda tidak perlu khawatir memasangnya). Kemudian pasang kabel serial ke PDA (umumnya di bagian bawah,
seperti memasang sync-cable atau charger). Jika menggunakan dua kabel serial masing-masing dari GPS dan PDA, anda dapat
menghubungkan ujung-ujung DB9 dari keduanya menggunakan null modem. Null modem berfungsi sebagai pengubah jenis
konektor (male to female), sehingga bolak-balik sama saja.
Perangkat GPS jenis handheld pada umumnya memiliki menu dengan beberapa setting mode yang dapat diubah oleh user,
sehingga anda perlu terlebih dahulu memastikan konfigurasinya telah sesuai sebelum menggunakannya dengan NusaMap.
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi data serial dan datum pada GPS handheld dengan layar menu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pastikan bahwa perangkat GPS anda telah menyala (untuk prosedur ini tidak harus mendapat sinyal) dan anda
telah mengenali tombol-tombol untuk melakukan pilihan menu.
Selanjutnya pilihlah MENU hingga dilayar memasuki SETUP dimana terdapat pilihan INTERFACE,
OUTPUT, SERIAL OUT atau DATA OUT.
Pilih NMEA sebagai format data serial out dari perangkat
Jika terdapat pilihan BAUD, pilih 4800 baud
Selanjutnya pilihlah MENU hingga dilayar memasuki SETUP dimana terdapat pilihan DATUM
Pilih WGS84 sebagai datum dari perangkat
Anda telah selesai mengkonfigurasi perangkat, kembali ke tampilan awal dan GPS siap digunakan

Catatan: Informasi ini bersifat panduan umum, lihat buku petunjuk dari perangkat GPS yang digunakan untuk keterangan selengkapnya.
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Mengaktifkan GPS
Untuk mengaktifkan GPS dengan NusaMap, pastikan bahwa perangkat telah dinyalakan dan koneksi antara PDA-GPS yang
sesuai telah dilakukan. Jalankan NusaMap di PDA anda lalu tap bagian kanan-bawah layar untuk menampilkan Menu Tools,
lalu tap tombol COM Status. Pada jendela yang tampil, pilih angka Port (COM) dan Baud yang sesuai, lalu tap Open Port
untuk membuka jalur data dari GPS ke PDA.

Perhatikan jendela teksnya untuk memeriksa apakah sinyal satelit sudah diterima melalui koneksi GPS ke PDA. Jika data GPS
diterima, akan ditunjukkan dengan masuknya teks-teks huruf dan angka dengan karakter “$” (tanda dolar) yang terus
mengalir. Jika tidak ada data masuk secara kontinu artinya GPS belum berfungsi, periksa kembali peralatan dan koneksinya,
lalu lakukan Close Port dan Open Port kembali. Setelah instalasi berfungsi dengan baik tap OK untuk kembali ke layar
navigasi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai menu dan pemakaiannya lihat juga “Menu dan Cara Penggunaan” hal. 23.
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Inisiasi Data GPS
Pertama kali dinyalakan, umumnya perangkat GPS memerlukan inisiasi antara 5-15 menit untuk menentukan posisinya
berdasarkan sinyal satelit. Perangkat penerima GPS harus membuat tabel taksiran berdasarkan almanak yang menunjukkan
posisi satelit terlebih dahulu, khususnya jika telah cukup lama dimatikan. Misalnya pada perangkat yang masih baru, perlu
setidaknya 10 menit untuk mengambil data almanac penuh dengan membiarkan GPS dinyalakan. Setelah data yang handal
diperoleh, diperlukan kira-kira 3 menit untuk memulai kalkulasi posisi. Setelah posisi awal dan penunjuk waktu ditentukan,
diperlukan sekitar 1-2 menit untuk memberikan posisi mantap (fix) dan setiap detik kemudian langsung diperbaharui.
Posisi yang ideal untuk inisiasi adalah berhenti di tempat setidaknya 30 m dari obyek yang dapat menghalangi sinyal dari satelit
seperti gedung, dinding, tebing atau pepohonan rimbun. Dengan kata lain, waktu inisiasi dimulai ketika anda berada di tempat
terbuka serta prosesnya lebih cepat ketika sedang tidak bergerak. Hal ini dapat dianggap sebagai referensi, namun demikian
perkembangan teknologi GPS mendatang bukan tidak mungkin menghasilkan perangkat yang lebih peka atau proses inisiasi
yang lebih cepat.
Pada layar NusaMap, selesainya inisiasi (GPS mendapat sinyal satelit fix) ditandai dengan icon indikator sinyal di bagian kiri
bawah layar menjadi berwarna hijau lalu kursor posisi akan tampil. Dengan semakin banyak jumlah satelit yang diterima pada
saat yang sama dan semakin kuat sinyalnya akan semakin kecil kesalahan data yang mungkin diperoleh. Jika posisi anda
memungkinkan, tunggulah sampai icon indikator sinyal tampil dengan setidaknya tiga kotak terisi sehingga mendapatkan
akurasi yang lebih mantap. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai indikator sinyal ini, lihat juga “Tampilan dan Menu” hal. 13.
Jika menggunakan catu daya dari kelistrikan mobil, sebaiknya nyalakan mesin mobil sebelum menyalakan perangkat agar telah
memperoleh daya penuh dan tidak kembali off sesaat (current surge) ketika mesin mobil distart. Setelah rutin digunakan,
inisiasi dapat dilakukan sambil langsung jalan dan GPS terkadang hanya memerlukan 1-2 menit untuk menunjukkan posisi.

Catatan: Baik sinyal fix maupun tidak, koneksi GPS yang benar ditandai dengan tampilnya data yang mengalir secara kontinu pada jendela
teks COM Status. Untuk dapat memperoleh sinyal posisi, selalu pastikan bahwa data GPSlangsung mengalir masuk ketika Open Port.
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Pemasangan Di Mobil
Bagi anda yang ingin secara optimal memanfaatkan sistem navigasi dan fungsi PDA di mobil, dianjurkan untuk menggunakan
charger baterai serta dudukan (holder/mount) untuk PDA dan GPS yang sesuai. Dengan demikian, setiap saat dapat dengan
mudah mengaktifkannya kemanapun anda bepergian.
Terutama pada penggunaan GPS jenis mouse yang memerlukan catu daya eksternal, anda juga dapat mengambil sumber daya
langsung dari jaringan DC (fused) di mobil jika diinginkan instalasi yang lebih permanen dan rapi. Keuntungan cara ini, anda
dapat memilih pemasangan jaringan daya misalnya ke catu daya untuk audio yang umumnya tidak putus ketika mobil distart,
agar inisiasi GPS lebih cepat dan tak terganggu. Misalnya dengan cara menggunakan satu set cigarette lighter extra, pilihlah
lawan (female) dari plug cigarette lighter tersebut untuk dihubungkan kabel jaringan DC mobil dimaksud. Selanjutnya anda
tinggal memasang charger ke cigarette lighter yang baru ini dan menempatkannya pada posisi yang baik.
Catatan: Instalasi di mobil memerlukan keahlian mekanik dan dapat beresiko tinggi jika terjadi kesalahan, serta pahami terlebih dahulu jika
mungkin berpengaruh pada status garansi kendaraan anda.
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Navigasi NusaMap
NusaMap memiliki banyak kemampuan yang membantu navigasi anda dengan penggunaan yang sederhana. Sebelum
membahas cara-caranya, anda perlu memahami terlebih dahulu elemen dalam pemakaian NusaMap berikut ini.

Tampilan dan Menu
Pada PDA anda, tampilan NusaMap terdiri atas Layar Peta dengan Menu Tombol, Panel Navigasi, serta tombol Icon
dan Shortcut di bagian bawah. Sekalipun dapat digunakan oleh siapa saja, pengoperasian NusaMap dirancang agar tidak
menggangu atau setidaknya meminimasi gangguan dalam mengemudi. Hasilnya adalah tombol-tombol menu yang leluasa
untuk dapat anda aktifkan cukup dengan sentuhan jari atau kuku (tanpa harus selalu menggunakan pena stylus), serta proses
otomasi yang bertujuan seminim mungkin meminta input pengguna.
Layar Peta dan Menu Tombol
Layar Peta menampilkan gambar peta (dan posisi anda) dengan arah Utara ditunjukkan oleh lambang "N" pada sudut kiri
atas. Tap bagian kuadran Layar Peta (dibuat terbagi empat sama besar diatas Panel Navigasi) untuk mengaktifkan salah satu
dari 4 kelompok Menu Tombol sebagai berikut :
Bagian Kiri-Atas
Bagian Kanan-Atas
Bagian Kanan-Bawah
Bagian Kiri-Bawah

: Operasi file Peta, Track, Waypoint, Pencarian serta Rute (Menu File)
: Pengaturan Area dan Detail tampilan Peta (Menu View)
: Fungsi GPS, GSM, Tracking dan pembuatan Waypoint (Menu Tools)
: Pilihan mode pemakaian Kursor, Track, Waypoint serta Panduan (Menu Mode)

Jika tap Layar Peta dilakukan dengan digeser sambil terus tap, maka Menu Tombol ini tidak akan tampil melainkan gambar
peta akan berpindah sesuai gerakan anda (pan).
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Menu File

Menu View

Menu Mode

Menu Tools

Port/GPS

Tombol Shortcut

Menu Main

Hal. 14

Panel Navigasi
Menu Skala
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Panel Navigasi
Khususnya saat menggunakan GPS, Panel Navigasi menampilkan data yang paling sering dibutuhkan sebagai berikut :
Icon Port/GPS
Indikator Skala
Heading
Speed
Street & Ahead

: Indikator Port dan Sinyal GPS.
: Perbandingan skala peta dalam meter/kilometer atau jarak dan arah ke tujuan (mode Line On).
: Arah laju sesuai kompas.
: Kecepatan dalam kilometer per jam.
: Nama Jalan yang sedang dilalui dan Persimpangan Jalan dihadapan (Ahead).

Icon Port/GPS dapat di-tap untuk membuka atau menutup Port secara langsung mengikuti konfigurasi COM Status yang
sedang berlaku (terakhir). Indikator Skala dapat di-tap untuk menampilkan Menu Skala yang berisi pilihan angka skala untuk
mengatur perbesaran gambar peta secara langsung.
Saat port GPS dibuka dan koneksi aktif, icon Port/GPS akan menjadi indikator sinyal yang juga menggambarkan perkiraan
kesalahan data posisi dari GPS (Error Estimate). Ketika memperoleh sinyal fix akan berwarna hijau dengan gambar kotak
yang semakin penuh artinya semakin kuat, sedangkan jika tidak mendapat sinyal fix akan berwarna merah kosong.

COM

: Port Tertutup
: Sinyal Fix Lemah (akurasi kurang)
: Tidak Ada Data GPS yang masuk

: Sinyal Tidak Fix (belum ada data posisi)
: Sinyal Fix Kuat (setidaknya 3 kotak terisi)

Penunjukan ini dapat membantu keputusan anda ketika ragu-ragu karena tampilan posisi anda meleset jauh dari jalan dalam
peta, arah tiba-tiba berubah atau posisi tiba-tiba berpindah. Sekalipun cenderung tidak, keadaan ini dapat terjadi karena
berkurangnya mutu sinyal (kurang dari 3 kotak terisi) atau hilangnya kontak sinyal yang disebabkan oleh kondisi atmosfer,
konstelasi satelit, posisi anda terhalang bangunan/gedung, pepohonan rimbun atau inisialisasi yang kurang sempurna.
Catatan: Error Estimate merupakan angka pendekatan yang dalam kondisi praktis nilainya masih mungkin memiliki kesalahan akibat
kalkulasi, statistik atau standar perangkat, namun dapat digunakan sebagai panduan.
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Panel Navigasi juga dapat ditap untuk membatalkan perintah-perintah yang selanjutnya menunggu input tap berikutnya,
seperti Make Point, Zoom In, Zoom Out, Show Data, dan Avoid. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi perintahperintah lihat juga “Menu dan Cara Penggunaan” hal. 23.
Icon dan Shorcut
Pada sudut kiri-bawah layar terdapat tombol icon
Help
About
Setting
Save Configuration
Screen Redraw
Exit

NusaMap untuk menampilkan Menu Main yang berisi :

: Untuk melihat petunjuk praktis.
: Untuk melihat info rilis software.
: Untuk mengatur setting aplikasi.
: Untuk menyimpan pilihan konfigurasi yang berlaku.
: Untuk menyesuaikan dimensi layar (portrait-landscape).
: Untuk keluar program.

Kemudian berurutan ke sebelah kanannya diikuti dengan tombol-tombol shortcut :
Center Cursor
Re-Route
Alter Dir
View In
View Out

: Untuk secara manual menempatkan kursor posisi ke tengah layar.
: Untuk secara manual menyesuaikan kembali panduan rute dari posisi saat itu.
: Untuk secara manual menyesuaikan kembali arah start awal atas rute yang sedang berlaku.
: Untuk memperbesar gambar peta satu tingkat (tampil lebih detail).
: Untuk memperkecil gambar peta satu tingkat (tampil lebih luas).

Show Data

: Untuk menampilkan data obyek yang selanjutnya ditap (misal nama jalan).

Tombol hardware button pada PDA juga dapat digunakan untuk menggeser (pan) tampilan satu layar sesuai arah tombol. Tekan
tombol tepat ditengah untuk menginput Enter, Yes atau OK, misalnya untuk menjawab atau menutup pesan yang tampil.
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Data Peta dan Navigasi
Instalasi NusaMap juga telah menyediakan file peta berikut database yang lengkap untuk membantu anda dengan fitur
pencarian alamat atau tempat (Find) serta penunjukan rute dan panduan ke tujuan sepanjang perjalanan (Route).
Peta NusaMap terbagi atas hirarki wilayah negara, kemudian wilayah besar (seperti pulau atau propinsi) dan wilayah lebih kecil
(seperti kota atau area) yang masing-masing memiliki nama wilayah peta. Tampilannya berisi informasi area (laut, darat,
kawasan), jalan (tol, utama, raya, biasa, desa), rel KA, garis pantai, kota, tempat (misalnya rumah sakit, pom bensin, gedung,
landmark) dan lain-lain. Legenda dari tampilan peta dapat dilihat pada tabel berikut.
AREA
Biru
Putih
Hijau
Coklat/Abu-abu

Laut/Danau/Telaga
Pulau/Daratan
Kawasan Hijau/Lapangan
Kawasan Lain

GARIS PENUH
Kuning
Merah
Hijau
Abu-abu
Coklat
Biru

Jalan Tol
Jalan Utama/Arteri
Jalan Raya
Jalan Kecil
Jalan Desa/Kawasan
Sungai

GARIS PUTUS-PUTUS
Abu-abu
Batas Negara/Wilayah
Biru
Fery Penyebrangan/Jembatan
Hitam
Rel KA

TITIK / TEKS
Teks Hitam
Teks Kotak Merah
Teks Bulatan Biru
Teks Abu-abu
Teks Biru
Gambar Icon

Ibu Kota/Kota Besar/Kotamadya
Kotamadya Kecil/Kabupaten
Kota Kecil
Desa/Kampung
Pulau/Perairan/Kecamatan
Sesuai dengan jenis tempat

Masing-masing obyek dibedakan berdasarkan warna untuk area, kemudian tipe, warna, dan tebal garisnya untuk jalan, serta
gambar icon yang sesuai untuk tempat sehingga anda dapat melihatnya dengan jelas. Semakin diperbesar pada layar, secara
otomatis detail yang ditampilkan pada satu wilayah menjadi semakin banyak.
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Data peta di saru wilayah yang tidak terdapat dalam pilihan wilayah kota kemungkinan dapat anda temukan di wilayah yang
lebih luas. Contohnya, ketika berkendara dari Jakarta ke Puncak anda dapat menggunakan pilihan kota Jakarta lalu ganti
pilihan menjadi wilayah Jawa setelah keluar kota. Demikian pula gunakan pilihan wilayah Jawa jika anda hendak mencari
misalnya hotel di daerah Anyer, Pangandaran atau area lain yang tidak terdapat dalam pilihan wilayah kota.
Beberapa singkatan yang digunakan dalam penulisan nama-nama jalan atau tempat (dapat digunakan sebagai referensi dalam
pencarian) ditunjukkan dalam tabel berikut.

Apt
H
Rsr
RM

Apartemen
Hotel
Resor
Resto

U
S
Akd

Universitas
Sekolah
Akademi

Ged
Wsm
Dep
Kdt
K

Gedung
Wisma
Departemen
Kedutaan
Kantor

C
L

DAFTAR SINGKATAN
K. Camat
Std
K. Lurah/Desa
Lap

RS
PB
Ps

Rumah Sakit
Pom Bensin
Pasar

M
G
BDR
PLB
TRM
STKA

Stadion
Lapangan

Komp
Gg

Komplek
Gang

Mesjid
Gereja

Brt
Tim
Sel
Utr
Tngh
Dlm

Barat
Timur
Selatan
Utara
Tengah
Dalam

Pdk
Jemb
Tmn
Kbn
Ind
Perm

Pondok
Jembatan
Taman
Kebun
Indah
Permai

Bandara
Pelabuhan
Terminal
Stasiun Kereta Api

Pst
Ry
Jy
Utm

Pusat
Raya
Jaya
Utama

P
D

Pulau
Danau

Golf

Lapangan Golf

File peta NusaMap dapat disimpan dalam memory internal PDA atau memory card. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai
penempatan data peta yang optimal lihat juga “Tips Dalam Perjalanan” hal. 65.
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Kursor Posisi
Selama memperoleh data GPS fix, posisi anda setiap saat ditunjukan oleh kursor pada layar. Arah (panah) kursor menunjukan
arah laju anda (jika anda berhenti total, kursor akan menunjuk arah pergerakan terakhir). Selain pilihan bentuk kursor,
terdapat beberapa kombinasi mode kursor dalam NusaMap sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Center Cursor
Dalam mode ini kursor selalu berada di layar tampilan dimana peta akan secara otomatis bergeser jika kursor
mendekati tepi layar
Lock View
Dalam mode ini tampilan peta tetap tidak berubah dan tanpa memperhatikan posisi kursor (kursor tidak terlihat
ketika anda berada di luar wilayah peta yang ditampilkan).
North Up
Dalam mode ini tampilan peta menunjukkan arah Utara ke layar atas (Barat-kiri, Timur-kanan dan Selatan-bawah).
Front Up
Dalam mode ini tampilan peta secara otomatis berputar sesuai pergerakan kedepan sehingga arah kursor selalu ke
atas pada layar.

Track
Setiap kali kursor bergerak (anda melaju) NusaMap merekam jejak perjalanan anda tersebut dalam bentuk track yang berupa
garis berwarna hitam pada tampilan peta. Track dapat dihapus dari memory (Clear Track), ditampil-sembunyikan sementara
(Show Track atau Hide Track), atau disimpan (Save Track) menjadi file track dengan ekstensi “.nst”. File NST ini dapat
ditampilkan bersamaan dengan peta menggunakan Load Map lalu memilih type NST. File track yang di-load dianggap setara
dengan peta, tidak terpengaruh oleh jejak GPS yang sedang berlangsung (termasuk Show Track atau Hide Track) dan dapat
dihilangkan kembali dari tampilan dengan Unload Map (tidak menghapus file).
Fitur ini bermanfaat untuk analisis perjalanan yang telah dilakukan, serta dapat digunakan sebagai panduan jalan saat menuju
arah kembali atau dikemudian waktu. NusaMap dapat menampilkan sampai dengan 10 file NST sekaligus.
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Waypoint
Waypoint (WP) merupakan titik bergambar simbol yang menunjukan suatu lokasi yang ditandai pada peta. Untuk membuat
WP anda dapat menggunakan tiga cara, yaitu dengan menandai lokasi ditempat anda berada berdasarkan sinyal posisi GPS
pada saat itu (Mark), dengan tap suatu titik lokasi pada peta (Make Point), atau dengan memasukkan data koordinat secara
manual melalui fitur WP Edit. Disamping itu dengan WP Edit anda dapat mengganti nama, koordinat, simbol, atau
menghapus, mengatur urutan, serta mencari dan menampilkan lokasi WP yang telah dibuat.
Kelompok WP dapat ditampilkan dengan garis penghubung berikut kalkulasi jarak lurus sesuai urutannya, dihapus dari
memory (Clear WP), ditampil-sembunyikan sementara (Show WP atau Hide WP), atau dapat disimpan (Save WP) menjadi file
waypoint dengan ekstensi “.nsw”. File NSW ini dapat ditampilkan bersamaan dengan peta menggunakan Load Map lalu
memilih file type NSW. File waypoint yang di-load bersifat setara dan digabungkan dengan WP yang sudah ada/tampil,
sehingga secara bersamaan dapat ditampil-sembunyikan sementara dengan Show WP atau Hide WP, serta dihilangkan dari
tampilan dengan Clear WP (tidak menghapus file).
Fitur ini bermanfaat untuk menandai lokasi yang anda anggap penting dalam perjalanan atau tempat tujuan, serta untuk
perencanaan rute atau estimasi jarak. NusaMap dapat menampilkan sampai dengan 9999 titik WP sekaligus.
Snap dan Penunjuk Jalan
Dengan mengaktifkan Snap, kursor posisi akan selalu berada/menempel pada jalan yang sedang ditempuh. Jika Snap aktif,
maka Nama Jalan yang sedang ditempuh akan tampil pada Panel Navigasi. Seperti pada penggunaan fitur rute, pastikan bahwa
database rute yang sedang aktif sesuai dengan kota/area yang ditempuh agar Snap serta tampilan otomatis Nama
Persimpangan dihadapan (Ahead) berfungsi dengan baik.
Catatan: Snap dan penunjukan nama jalan merupakan hasil kalkulasi prediktif sehingga tidak selalu akurat. Tampilkan garis jejak (Show
Track) sebagai panduan jika kursor tiba-tiba menempel pada jalan yang agak jauh, dimana garis jejak tetap merupakan posisi dari sinyal gps
yang sesungguhnya baik pada Snap On atau Off.
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Rute dan Panduan
NusaMap dapat memberikan saran dan panduan rute yang dapat ditempuh antara dua tempat yang berbeda. Umumnya dari
tempat anda berada (GPS) ke satu tujuan tertentu seperti WP atau hasil Find baik tempat maupun jalan. Lebih dari itu, antara
titik asal dan tujuan dapat merupakan kombinasi bolak-balik dari GPS, WP dan Find sesuai dengan kebutuhan. Selain rute,
jika titik asal dan tujuan merupakan kombinasi antara GPS yang valid dengan WP atau Find, anda sudah dapat menampilkan
Garis Pandu (Line) antara kursor posisi dengan titik tujuan berikut arah kompas dan jaraknya ke tujuan.
Pada peta, rute ditampilkan berupa garis tebal berwarna cyan dibawah gambar jalan. Penunjukkan rute dapat dipilih
berdasarkan jarak tempuh terdekat atau waktu tempuh tercepat (Shortest/Fastest), serta pada keadaan tertentu dapat dipilih
rute alternatif (Alter Dir/Avoid) untuk menghindari bagian jalan atau persimpangan yang ditunjukkan oleh rute yang
dikalkulasi sebagai terdekat atau tercepat. Setelah membuat rute, NusaMap dapat memberitahukan jalan yang perlu dilalui di
setiap persimpangan selama perjalanan sampai ke tujuan melalui Panduan Arah Bersuara (Guide).
Kalkulasi rute memerlukan file database rute sesuai dengan peta yang ditampilkan. Untuk menggunakan fitur rute, aktifkan
(reload) database melalui pilihan area/kota sesuai dengan yang sedang ditempuh atau yang hendak dikalkulasi. Waktu tempuh
yang ditunjukkan merupakan kalkulasi berdasarkan waktu tempuh relatif antar kelas jalan, tanpa prediksi atas kondisi
lalulintas. Anda juga dapat mengatur kecermatan waktu tempuh relatif ini melalui setting Routing Parameters.
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Menu dan Cara Penggunaan
Berikut ini adalah cara-cara penggunaan NusaMap agar anda dapat memanfaatkannya secara efektif. Penjelasannya disusun
berdasarkan fungsi dan kegunaan masing-masing kelompok menu seperti ditunjukan dalam tabel dibawah ini.
MENU FILE
Menampilkan Peta, Track dan WP
Merekam dan Menghapus Track dan WP
Mencari Lokasi pada Peta
Menggunakan Rute dan Panduan
Pemjelasan Tambahan :
Shortcut Menampilkan Data Obyek

MENU VIEW
Mengatur Skala Tampilan
Mengatur Detail Tampilan
Pemjelasan Tambahan :
Menu Skala dan Shortcut View
Menggeser Tampilan Peta (Pan)
Menampilkan Kursor di Tengah Layar

MENU MODE
Memilih Aktifasi Snap
Memilih Aktifasi Garis Pandu (Line)
Memilih Aktifasi Panduan Arah Bersuara (Guide)
Memilih Aktifasi Track Langsung dan WP
Memilih Mode Kursor
Memilih Warna Layar
Merapikan Tampilan

MENU TOOLS
Membuat, Mencari, dan Mengedit WP
Menggunakan Fasilitas GPS
Menampilkan Data dan Sinyal Satelit GPS
Membuat Log dan Menampilkan Data Emulasi
Merekam Track dan WP secara Otomatis
Menghubungi, Membaca dan Mengirim Pesan (GSM)
Melacak dan Menerima Posisi (Tracking/Alarm)

MENU MAIN
Mengatur Perangkat dan Tampilan (WP, Icon, Kursor)
Mengatur Parameter Rute dan Panduan

Menyesuaikan Dimensi Layar (Portrait-Landscape)
Menyimpan Konfigurasi Pemakaian
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Menu File

Tap bagian Kiri-Atas layar untuk menampilkan Menu File
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Load Map
Untuk menampilkan file Peta (NSM), Track (NST) atau Waypoint (NSW). Pada jendela yang tampil selanjutnya, tap jenis file
yang hendak dibuka melalui pilihan Type (Map, Track atau WP), kemudian tap nama file untuk memilih atau tap Cancel
untuk membatalkan. Lakukan zoom out jika kursor atau posisi anda tidak tampil (jauh) dari peta yang dipilih.

Unload Map
Untuk mengosongkan file Peta (NSM) atau Track (NST) dari layar. Jika sebelumnya telah me-load file track, maka file track
terlebih dahulu yang ter-unload, maka lakukan Unload Map lagi jika diinginkan untuk kemudian meng-unload peta.
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Mengosongkan File Track dan Peta
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Save Track
Untuk menyimpan seluruh track yang sedang berlangsung menjadi track file (NST). Agar menghindari gangguan dalam
mengemudi, nama file secara otomatis dibuat terlebih dahulu tanpa harus meminta input anda. Format nama file adalah
tanggal-waktu.nst dalam folder My Documents, yang dapat anda rename setelah dalam kondisi tidak mengemudi.
Catatan: : Isi kotak SAV pada jemdela COM Status untuk mengaktifkan rekaman secara periodik (temporary) seluruh track terakhir yang
belum disimpan. Data track ini secara otomatis disimpan menjadi file nmaplog.nst dalam folder My Documents.
Clear Track

Untuk menghapus seluruh track (jejak) GPS yang sedang berlangsung dari layar dan memory secara permanen. Clear Track
tidak menghapus file Track (NST) yang telah disimpan dan jejak dari perjalanan selanjutnya tetap dibuat seperti semula.
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Save WP
Untuk menyimpan seluruh waypoints dalam layar/tabel WP Edit menjadi WP file (NSW). Agar menghindari gangguan dalam
mengemudi, nama file secara otomatis dibuat terlebih dahulu tanpa harus meminta input anda. Format nama file adalah
tanggal-waktu.nsw dalam folder My Documents, yang dapat anda rename setelah dalam kondisi tidak mengemudi.
Catatan: Isi kotak SAV pada jemdela COM Status untuk mengaktifkan rekaman secara periodik (temporary) seluruh WP terakhir yang telah
dibuat. Data WP ini secara otomatis disimpan menjadi file nmaplog.nsw dalam folder My Documents.
Clear WP

Untuk menghapus seluruh waypoints dari layar, tabel WP Edit dan memory secara permanen. Clear WP tidak menghapus file
waypoint (NSW) yang telah disimpan.
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Find
Untuk mencari area, kota, lokasi jalan atau tempat pada peta yang ditampilkan. Pilih nama wilayah/kota yang dikehendaki
terlebih dahulu, jika diinginkan untuk langsung menuju ke area tersebut tap Goto Map.

Pilih Street jika diinginkan untuk mencari nama jalan, atau Place untuk tempat, atau pilih jenis tempat dari daftar. Kemudian
tuliskan sebagian kata yang diketahui atau seluruhnya (masukkan 1 atau 2 huruf saja jika diinginkan kesesuaian pada awal
nama yang dicari, serta input sensitif terhadap spasi) pada kotak input. Tap Find atau Enter untuk mencari seluruhnya atau
tap Nearest saat mencari tempat untuk menunjukkan sorting lokasi yang terdekat terhadap posisi GPS (aktif) atau definisi
From (WP) pada Jendela Route. Jika terdapat dalam peta, selanjutnya anda dapat memilih untuk ditampilkan salah satu dengan
double-tap atau Select, atau seluruhnya dengan Show All. Jika cukup banyak, tap tombol panah [<][>] untuk melihat
hasilnya per halaman. Gunakan Menu Mode>Refresh untuk menghilangkan penunjukan lokasi yang ditemukan (highlighted) dari layar. Untuk legenda singkatan dalam nama-nama jalan dan tempat, lihat juga “Data Peta dan Navigasi” hal. 17.
Perhatian: Fitur Find memerlukan input text alamat/tempat yang dicari, sebaiknya hentikan kendaraan jika anda sedang mengemudi atau
minta bantuan kepada penumpang.
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Find Street (Jalan)

1

1 Double-tap

Hal. 30

2 Show All

2

Menu Mode>Refresh

NusaMap Version 7

Find Place (Tempat)

Route
Untuk membuat panduan rute melalui Jendela Route yang terdiri atas 2 halaman, yaitu Route dan Result. Cara
penggunaannya sebagai berikut.
1. Route
Untuk membuat rute, pilih wilayah/kota yang dikehendaki terlebih dahulu lalu gunakan kombinasi antara GPS, WP dan Find
sebagai titik asal (From) dan tujuan (To). Tap icon Find untuk mencari lokasi jika digunakan pilihan Find. Dalam proses Find
untuk rute, NusaMap akan sekaligus mencari persimpangan jalan terefisien dan untuk itu bila perlu akan meminta tambahan
input. Tap tombol All Street sehingga menjadi Avoid Toll jika menginginkan rute tanpa melewati jalan Tol, atau sebaliknya.
Setelah memasukkan titik asal dan tujuan, tap Shortest untuk menampilkan rute berdasarkan jarak tempuh terdekat atau
Fastest berdasarkan waktu tempuh tercepat. Pada peta, rute ini ditampilkan berupa garis tebal terang dibawah gambar jalan.
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Membuat Rute
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Jika terdapat persimpangan tertentu yang hendak dihindari (avoid crossing), tap Avoid+ lalu tap persimpangan tersebut. Tap
Panel Navigasi untuk membatalkan perintah pembuatan Avoid+ atau tap Clear Av untuk menghapus seluruh titik Avoid+
yang sudah dibuat.

Setelah rute dihasilkan dan misalnya setelah memilih berbalik arah atau masuk ke jalan alternatif, tap Alter Dir untuk
menunjukkan rute dengan start berlawanan arah (jika memungkinkan). Anda tidak perlu memasukkan data baru untuk
mengupdate rute (Re-Route) terhadap posisi selama perjalanan, dengan setting Auto Route aktif, rute akan selalu diperbaharui
secara otomatis saat menggunakan panduan arah bersuara (Guide). Untuk mengupdate secara manual, tap Fastest atau
Re-Route secara langsung (serta
Alter Dir bila diperlukan).
Shortest kembali atau tap tombol shortcut
Untuk menghilangkan kembali tampilan rute, tap Reset. Bila telah mencapai tempat tujuan atau ketika panduan arah tidak
diperlukan lagi, sebaiknya lakukan Reset rute agar mempercepat tampilan.
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2. Result
Halaman Result menampilkan keterangan turn-by-turn rute perjalanan secara tekstual berikut perkiraan jarak dan waktu
tempuh. Teks rute ini juga dapat langsung di-copy dan paste pada aplikasi lain seperti Text Editor atau Messaging misalnya.

Perhatian: Fitur Rute dengan Find memerlukan input text alamat/tempat yang dicari, sebaiknya hentikan kendaraan jika anda sedang
mengemudi atau minta bantuan kepada penumpang.
Shortcut Menampilkan Data Obyek
Show Data kemudian
Khususnya ketika skala/detail gambar peta belum menampilkan teks yang diperlukan, tap shortcut
tap obyek (misalnya jalan) maka data (nama jalan) nya akan langsung ditampilkan selama terus di tap (geser jika terhalang).
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Menu View

Tap bagian Kanan-Atas layar untuk menampilkan Menu View
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Zoom All
Untuk menampilkan gambar peta seluruhnya terlihat pada layar. Dengan tombol ini otomatis mode kursor menjadi Lock
View dan pilihan detail tampilan peta akan kembali ke standar (Normal Detail).

Zoom In
Untuk memperbesar gambar peta dengan jaring area. Tap Zoom In lalu tap dan geser pada Layar Peta untuk membuat kotak
area yang hendak diperbesar, dengan titik pusat kotak menjadi bagian tengah layar. Dengan tombol ini otomatis mode kursor
menjadi Lock View. Tap Panel Navigasi untuk membatalkan perintah Zoom In ini.
Catatan: Anda juga dapat menggunakan Menu Skala atau tombol shortcut View In serta View Out untuk mengatur perbesaran gambar
secara langsung dengan titik pusat tetap dibagian tengah layar. Tap tombol shortcut Center Cursor untuk membuat zoom tampilan berubah
otomatis (Auto Zoom) sesuai kecepatan. Zoom akan kembali statis setelah dilakukan perubahan skala Zoom In-Out secara manual.
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Zoom In dan Zoom Out
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Zoom Out
Untuk memperkecil gambar peta dengan jaring area. Tap Zoom Out lalu tap dan geser pada Layar Peta untuk membuat kotak
area yang menggambarkan ukuran pengecilan dari tampilan sebelumnya, dengan titik pusat tetap dibagian tengah layar. Tap
Panel Navigasi untuk membatalkan perintah Zoom Out ini.
Menu Skala dan Shortcut View
Disamping menggunakan Menu View, cara langsung untuk mengatur perbesaran gambar peta adalah menggunakan Menu
Skala dan Shortcut. Melalui cara ini titik pusat perbesaran tetap dibagian tengah layar dan tidak mempengaruhi mode kursor.

Tap Indikator Skala untuk menampilkan Menu Skala lalu pilih angka skala gambar peta yang dikehendaki, serta untuk
View In, atau
View Out untuk memperkecil.
memperbesar gambar peta satu tingkat tap tombol shortcut
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More Graph dan Less Graph
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More Text dan Less Text
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More Graph dan Less Graph
Untuk mengatur detail tampilan grafis peta seperi jalan, kota, tempat dan lain-lain. Tap More Graph untuk meningkatkan,
atau tap Less Graph untuk mengurangi detail tampilan grafis peta pada skala/zoom yang sama.
More Text dan Less Text
Untuk mengatur detail tampilan teks peta seperi nama jalan, nama tempat dan lain-lain. Tap More Text untuk meningkatkan,
atau tap Less Text untuk mengurangi detail tampilan teks peta pada skala/zoom yang sama.
Normal Detail

Untuk mengembalikan detail tampilan grafis dan teks peta ke standar NusaMap. Bila detail yang ditingkatkan sudah tidak
diperlukan lagi, sebaiknya kembali ke detail standar ini agar mempercepat tampilan.
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Menggeser Tampilan Peta (Pan)
Untuk menggeser tampilan peta (panning) tap layar lalu geser (sambil terus tap), maka gambar peta akan bergeser sesuai
dengan gerakan anda. Setelah setiap pan, mode kursor akan menjadi Lock View.

Menampilkan Kursor di Tengah Layar
Dengan melakukan Zoom atau Pan kemungkinan kursor posisi menjadi berada diluar layar tampilan. Ketika kursor memasuki
mode Lock View, maka peta tidak secara otomatis bergeser agar selalu menampilkan kursor pada layar. Tap tombol shortcut
Center Cursor untuk menempatkan kursor posisi ke tengah layar dan sekaligus kembali ke mode Center Cursor.
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Menu Tools

Tap bagian Kanan-Bawah layar diatas Panel Navigasi untuk menampilkan Menu Tools
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Mark
Untuk membuat WP pada posisi berdasarkan sinyal GPS saat itu, sehingga Mark tidak dapat dilakukan jika sinyal GPS tidak
aktif atau tidak fix. Untuk menghindari gangguan dalam mengemudi, nama dan icon WP secara otomatis dibuat tanpa harus
meminta input anda. Format nama WP adalah WP#nomor sesuai nomor urutnya, yang dapat anda edit melalui WP Edit
setelah dalam kondisi tidak mengemudi.

Catatan: Untuk membuat WP anda dapat menggunakan tiga cara, yaitu dengan menandai lokasi ditempat anda berada berdasarkan sinyal
posisi GPS pada saat itu melalui Mark, dengan tap titik lokasi yang dikehendaki pada peta melalui Make Point, atau dengan memasukkan
data koordinat secara manual melalui WP Edit.
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Make Point
Untuk membuat WP pada lokasi yang anda inginkan dengan cara tap titik dimaksud pada peta (tap Panel Navigasi untuk
membatalkan). Seperti dalam proses Mark, nama dan icon WP akan secara otomatis dibuat tanpa harus meminta input anda.
Format nama WP adalah WP#nomor sesuai nomor urutnya, yang kemudian juga dapat anda edit atau hapus melalui WP Edit.

WP Edit
Untuk manajemen data waypoint melalui Jendela WP Edit yang terdiri atas 2 halaman, yaitu WP dan Edit. Cara
penggunaannya sebagai berikut.
1. WP
Pada halaman WP ditampilkan data seluruh WP dalam bentuk tabel. Isi kotak LINE untuk menampilkan garis penghubung
dan estimasi jarak WP sesuai urutannya.
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WP Line dan Goto WP
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Tap Sort Id untuk mengatur urutan seluruh WP berdasarkan namanya, atau Sort Icon untuk mengatur urutan berdasarkan
group icon. Untuk menampilkan kelompok WP tertentu saja pada tabel, tap Filter dengan terlebih dahulu memasukan
sebagian kata yang diketahui atau seluruhnya (masukkan 1 atau 2 huruf saja jika diinginkan kesesuaian pada awal nama yang
dicari) pada kotak diatasnya.
Untuk memilih salah satu WP, tap namanya pada tabel. Tap Move Up untuk menggeser urutannya keatas atau untuk
menampilkannya di tengah layar, tap Goto WP (dengan Goto WP mode kursor akan menjadi Lock View). Untuk mengedit
data-datanya, pilih WP yang hendak diedit lalu tap halaman Edit.

2. Edit
Pada halaman Edit ditampilkan data-data WP yang dipilih berikut koordinatnya dalam kotak teks sebagai berikut:
WP
Lat
Lon
Alt

: Id atau Nama WP (1-20 karakter).
: Koordinat Lintang dalam derajat atau derajat-menit, bertanda minus (-) untuk Selatan.
: Koordinat Bujur dalam derajat atau derajat-menit, bertanda minus (-) untuk Barat.
: Ketinggian dalam meter atau kaki, bertanda minus (-) untuk dibawah permukaan laut (dapat dikosongkan).
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Anda dapat mengganti namanya dengan mengedit pada kotak nama WP, mengubah koordinatnya dengan mengedit pada
kotak-kotak Lat, Lon, dan Alt, atau mengubah icon-nya dengan memilih dari kolom icon. Tap tombol [ddd/dmm] untuk
memilih satuan derajat atau derajat-menit pada data Lat-Lon. Tap tombol [m/ft] untuk memilih satuan meter atau kaki (feet)
pada data Alt. Tap Erase jika diinginkan untuk menghapus WP yang sedang diedit.

Untuk membuat (menambah) WP baru secara manual, tap Add terlebih dahulu kemudian masukkan koordinat dan data
lainnya. Tap Enter setelah format input data lengkap, maka WP baru tersebut akan langsung ditambahkan.
Tap OK untuk menutup jendela WP Edit sekaligus konfirmasi hasil edit atau tap Cancel jika diinginkan untuk mengabaikan
seluruh perubahan terakhir yang telah dilakukan.
Catatan: Ketika menggunakan WP Edit, perhatikan keterangan item WP yang sedang aktif (Editing WP#n of total) untuk memastikan
bahwa yang dikerjakan adalah WP dimaksud.
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COM Status
Untuk mengaktifkan GPS dengan NusaMap, pastikan bahwa perangkat telah dinyalakan dan koneksi antara PDA-GPS yang
sesuai telah dilakukan. Pilih Port serial (COM) dan Baud rate yang sesuai dengan perangkat, lalu tap Open Port. Jika port
terbuka tombol ini menjadi Close Port dan sebaliknya menjadi Open Port jika sedang tertutup. Saat Open Port, NusaMap
akan mendeteksi dan mengatur fungsi software sesuai dengan perangkat yang terkoneksi.

Jika koneksi bekerja dengan baik, maka pada jendela teksnya akan tampil data yang masuk dan setelah sinyal fix kursor posisi
akan tampil. Lihat juga “Instalasi Perangkat GPS” hal. 7 untuk penjelasan lengkap mengenai perangkat GPS dan koneksinya.
Kotak PE (Phone Edition)
Kotak PE hanya dapat digunakan pada instalasi NusaMap untuk PDA Phone Edition (PE). Untuk mengaktifkan fitur
komunikasi GSM, pastikan sinyal phone telah aktif lalu isi kotak PE (jika phone Off atau tidak aktif, maka kotak PE tidak
dapat diisi). Setelah kotak PE terisi tombol menu Read, Send dan Tracking menjadi dapat diaktifkan.
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Kotak SAV (AutoSave WP & Track)
Isi kotak SAV untuk mengaktifkan rekaman secara periodik (temporary) atas seluruh track yang belum disimpan dan WP
terakhir yang telah dibuat. Data track akan menjadi file nmaplog.nst dan data WP akan menjadi file nmaplog.nsw dalam folder
My Documents. Jika hendak disimpan, ganti nama file-file ini agar tidak tertimpa oleh sesi atau perubahan berikutnya.
Kotak LOG (Log GPS)
Data GPS (teks NMEA) yang diterima dapat direkam menjadi file nmaplog.gps dalam folder My Documents dengan mengisi
kotak LOG. File ini dapat dibuka setelah tidak lagi merekam dan kembali kosong/tertimpa setiap memulai sesi logging
(perekaman) berikutnya. Jika hendak disimpan, lakukan Close Port atau kosongkan kotak LOG kembali ketika sesi logging
telah selesai, lalu ganti nama file ini sebelum kembali menjalankan NusaMap.
Kotak EMU (Emulation)
Untuk menampilkan emulasi data logging GPS yang telah direkam dalam file, pastikan port tertutup (atau lakukan Close
Port) lalu isi kotak EMU, maka tombol Open Port akan menjadi Load File. Tap tombol ini untuk memilih file (.gps) yang
akan di tampilkan. Emulasi akan menghapus seluruh track sebelumnya, pada peringatan yang tampil tap OK untuk
melanjutkan, atau tap Cancel untuk membatalkannya. Saat emulasi berjalan tombol Load File akan menjadi Stop Emu untuk
menghentikan pembacaan file dan kembali menjadi Open Port setelah selesai (atau dihentikan).

Read, Send dan Tracking
Tombol-tombol ini hanya dapat diaktifkan jika NusaMap terkoneksi dengan perangkat GSM. Untuk penjelasan selengkapnya
lihat juga “Fitur Komunikasi” hal. 69.
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GPS Data
Untuk melihat data navigasi GPS lengkap yang terdiri atas 3 halaman, yaitu Navigation, Local dan Signal.

1. Navigation
Halaman Navigation menampilkan data GPS yang terkait dengan posisi dan pergerakan, sebagai berikut:
Latitude
Longitude
Heading
Speed
Altitude
Error est.

: Koordinat Lintang, bertanda minus (-) untuk Selatan.
Tap tombol [ddd/dmm] untuk memilih satuan derajat atau derajat-menit.
: Koordinat Bujur, bertanda minus (-) untuk Barat.
Tap tombol [ddd/dmm] untuk memilih satuan derajat atau derajat-menit.
: Arah laju (0-360 dengan 0-Utara searah jarum jam).
Tap tombol [ddd/dmm] untuk memilih satuan derajat atau derajat-menit.
: Kecepatan.
Tap tombol [kph/mph] untuk memilih satuan km/jam atau mil/jam.
: Ketinggian, bertanda minus (-) untuk dibawah permukaan laut.
Tap tombol [m/ft] untuk memilih satuan meter atau kaki.
: Perkiraan kesalahan penunjukan posisi dari GPS.
Tap tombol [m/ft] untuk memilih satuan meter atau kaki (feet).
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2. Local
Tap halaman Local untuk melihat data GPS (atau menambahkan) data yang terkait dengan waktu dan kondisi setempat.
Halaman Local menampilkan data-data sebagai berikut:
Date & Time : Tanggal dan waktu.
Tap tombol [Loc/Utc] untuk melihat waktu berdasarkan setting zona waktu lokal atau waktu GPS
(Universal Time Coordinate/GMT).
Variation
: Variasi Magnetik setempat.
Tap tombol [Gps/User] untuk memilih berdasarkan database dari perangkat GPS atau memasukkannya
secara manual. Tap tombol [ddd/dmm] untuk memilih satuan derajat atau derajat-menit.
Deviation
: Deviasi Magnetik setempat, yang perlu dimasukkan secara manual.
Tap tombol [ddd/dmm] untuk memilih satuan derajat atau derajat-menit.
Mag Hdg
: Arah laju (0-360 dengan 0-Utara searah jarum jam) dengan kompensasi data Variasi dan Deviasi Magnetik
setempat. Tap tombol [ddd/dmm] untuk memilih satuan derajat atau derajat-menit.
Qibla dir.
: Perhitungan arah Kiblat (0-360 dengan 0-Utara searah jarum jam) setempat dengan kompensasi data
Variasi dan Deviasi Magnetik setempat, untuk digunakan dengan kompas magnetik.
3. Signal
Tap halaman Signal untuk melihat kondisi sinyal yang diterima dari masing-masing satelit. Kolom angka menunjukkan
Satellite ID dan kolom indikator menunjukkan mutu penerimaan sinyalnya (semakin banyak dan penuh artinya semakin baik).
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Shortcut Port/GPS
Disamping menggunakan Menu Tools, cara langsung untuk koneksi port GPS adalah menggunakan shortcut Icon Port/GPS
yang terdapat pada sudut kiri-bawah Panel Navigasi.

Tap Icon Port/GPS untuk membuka atau menutup Port secara langsung mengikuti konfigurasi COM Status yang sedang
berlaku (angka COM dan Baud terakhir). Saat port dibuka maka icon akan menjadi indikator sinyal.
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Menu Mode

Tap bagian Kiri-Bawah layar diatas Panel Navigasi untuk menampilkan Menu Mode
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Snap On - Snap Off
Untuk memilih mode Snap On atau Snap Off. Jika sedang berlaku mode Snap On maka tombol bolak-balik ini menjadi Snap
Off, atau sebaliknya jika sedang berlaku mode Snap Off maka tombol ini menjadi Snap On.
Pada mode Snap Off kursor selalu menunjukkan posisi sinyal GPS sesungguhnya, sedangkan pada mode Snap On kursor
selalu berada/menempel pada jalan dan Panel Navigasi menampilkan Nama Jalan yang sedang ditempuh serta persimpangan
dihadapan (Ahead).
Show WP - Hide WP
Untuk memilih mode Show WP atau Hide WP. Jika sedang berlaku mode Show WP maka tombol bolak-balik ini menjadi
Hide WP, atau sebaliknya jika sedang berlaku mode Hide WP maka tombol ini menjadi Show WP.
Pada mode Show WP seluruh WP yang telah dibuat (termasuk file NSW yang di-load) akan ditampilkan, sedangkan pada
mode Hide WP seluruhnya disembunyikan sementara. Untuk tetap menampilkan WP indeks terakhir sekalipun seluruh WP
disembunyikan, tap Menu Main>Setting sehingga tampil halaman Display. Pada jendela Waypoints Setting isi kotak
pilihan Unhide Last WP lalu tap OK.
Show Track - Hide Track
Untuk memilih mode Show Track atau Hide Track. Jika sedang berlaku mode Show Track maka tombol bolak-balik ini
menjadi Hide Track, atau sebaliknya jika sedang berlaku mode Hide Track maka tombol ini menjadi Show Track.
Pada mode Show Track jejak GPS yang sedang berlangsung akan ditampilkan, sedangkan pada mode Hide Track jejak GPS
yang sedang berlangsung seluruhnya disembunyikan sementara (track dari file NST yang di-load tetap ditampilkan).
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Aktifasi Track Langsung dan WP
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Day View - Night View
Untuk memilih mode Day View atau Night View. Jika sedang berlaku mode Day View maka tombol bolak-balik ini menjadi
Night View, atau sebaliknya jika sedang berlaku mode Night View maka tombol ini menjadi Day View. Pada mode Day View
peta ditampilkan dengan latar belakang terang (untuk siang hari), sedangkan pada mode Night View peta ditampilkan dengan
latar belakang gelap (untuk malam hari).
Catatan: Mode tampilan ini akan selalu berubah otomatis (Auto Day-Night) sesuai waktu mslam dan siang kecuali setelah diubah secara
manual.dan berlaku hingga masa pergantian waktu berikutnya.

Front Up – North Up
Untuk memilih mode Front Up atau North Up. Jika sedang berlaku mode Front Up maka tombol bolak-balik ini menjadi
North Up, atau sebaliknya jika sedang berlaku mode North Up maka tombol ini menjadi Front Up.
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Pada mode Front Up tampilan peta secara otomatis berputar dan bergerak sesuai pergerakan kedepan sehingga kursor selalu
berada ditengah layar dengan arah ke atas, sedangkan pada mode North Up tampilan peta selalu menunjukkan arah Utara
keatas (Barat-kiri, Timur-kanan, Selatan-bawah) dengan arah kursor yang berubah mengikuti pergerakan

Line On - Line Off
Untuk memilih mode Line On atau Line Off. Jika sedang berlaku mode Line On maka tombol bolak-balik ini menjadi Line
Off, atau sebaliknya jika sedang berlaku mode Line Off maka tombol ini menjadi Line On.
Pada mode Line On garis lurus antara kursor posisi dengan titik tujuan berdasarkan input titik asal dan tujuan rute akan
ditampilkan dan Indikator Skala pada Panel Navigasi menjadi arah kompas dan jaraknya ke tempat tujuan.
Catatan: Menu Garis Pandu (Line On) hanya dapat digunakan jika input From: GPS To: WP/Find pada jendela Route telah didefinisikan.
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Aktifasi Line dan Guide
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Show Guide - Hide Guide
Untuk memilih mode Show Guide atau Hide Guide. Jika sedang berlaku mode Show Guide maka tombol bolak-balik ini
menjadi Hide Guide, atau sebaliknya jika sedang berlaku mode Hide Guide maka tombol ini menjadi Show Guide. Pada
mode Show Guide akan tampil gambar (rambu-rambu), perkiraan waktu tempuh ke tujuan (ETD) serta waktu kedatangan
(ETA) serta diperdengarkan suara panduan arah selama perjalanan menempuh rute ke tujuan. Tap kotak waktu pada Panel
Navigasi untuk memilih tampilan ETA (putih) atau ETD (kuning). Pada mode Hide Guide gambar, perkiraan waktu tempuh
serta suara panduan arah tidak aktif.
Catatan: Panduan Arah Bersuara (Guide) hanya aktif saat GPS fix dengan Snap On pada rute yang dibuat From: GPS To: WP/Find.
Refresh

Untuk membersihkan Layar Peta dari penunjukkan lokasi (high-lited) yang dihasilkan dari perintah Find serta gambar (ramburambu) panduan arah. Refresh dapat digunakan untuk merapikan atau mengupdate tampilan sewaktu-waktu.
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Menu Main

Tap icon
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NusaMap di Sudut Kiri-Bawah layar untuk menampilkan Menu Main
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Help dan About
Tap Help Untuk melihat petunjuk praktis cara mengaktifkan menu layar. Untuk melihat keterangan bantuan (Help)
selengkapnya selanjutnya tap tombol [Help] pada jendela yang tampil (atau tap Start>Help secara langsung). Tap About
untuk melihat informasi rilis software serta kontak Support NusaMap.
Settings

Untuk mengatur setting aplikasi melalui Jendela Setting yang terdiri atas 2 halaman, yaitu Display dan Route. Cara
penggunaannya sebagai berikut.
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1. Display
Gunakan panah kiri-kanan pada jendela Device Setting untuk mengatur terang redupnya layar pada masing-masing mode
Day View dan Night View. Jika kotak pilihan Backlite diisi, maka layar akan tetap menyala ketika menggunakan GPS dan jika
kotak pilihan Sound diisi, maka volume speaker akan secara otomatis menjadi maksimum ketika menggunakan GPS.
Catatan:. Mengingat produk PDA cukup bervariasi, pengaturan backlite belum tentu berlaku pada merk dan tipe tertentu.
Gunakan panah kiri-kanan pada jendela Waypoint Setting untuk memilih jenis icon yang digunakan pada WP baru sebagai
hasil dari penerimaan SMS posisi (tracking). Jika kotak pilihan Unhide Last WP diisi, maka satu WP yang berada diurutan
terakhir tidak turut disembunyikan ketika menggunakan mode Hide WP. Misalnya dalam pelacakan kontinu, gunakan pilihan
ini berikut mode Hide WP untuk melihat posisi yang terakhir masuk saja. Gunakan panah kiri-kanan pada jendela Cursor
Setting untuk memilih jenis kursor posisi.
2. Route
Jendela Routing Params menunjukkan waktu tempuh (menit) relatif untuk menempuh jarak yang sama melalui setiap kelas
jalan yang digolongkan sebagai: Tol (kuning), L1 (utama, merah), L2 (raya, hijau), L3 (biasa, abu-abu), L4 (minor, coklat).
Untuk mengubahnya pilih angka (menit) yang dikehendaki. Hasil kalkulasi rute selanjutnya, baik dalam pemilihan jalan
maupun total perkiraan waktu tempuh dapat berubah sesuai dengan angka-angka yang dimasukkan. Waktu tempuh yang
semakin tinggi pada jalan tertentu akan semakin dihindari pada kalkulasi rute tercepat. Sesuaikan menit masing-masing kelas
jalan dengan perbandingan tetap jika diinginkan untuk mengatur total waktu tempuh saja dengan hasil rute yang sama.
Kotak pilihan City to City digunakan untuk meningkatkan detail routing antar kota, pada kondisi tertentu fitur ini dapat di
nonaktifkan khususnya jika memory tidak cukup. Kotak pilihan Auto Route digunakan untuk mengaktifkan pemilihan peta
otomatis dan update rute (re-route) otomatis terhadap posisi selama perjalanan. Pilihan peta pada jendela Route otomatis
terkunci jika Auto Route diaktifkan.
Tap Apply lalu tap OK untuk memberlakukan setting atau tap Default untuk mengembalikan ke setting standar NusaMap.
Tap Cancel jika diinginkan untuk mengabaikan perubahan terakhir.
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Screen Redraw
Untuk menyesuaikan dimensi tampilan setelah melakukan perubahan setting display pada PDA yang dilengkapi fitur orientasi
layar seperti Portrait-Landscape (tanpa melalui Exit).

Exit dan Save Configuration
Tap Exit untuk keluar program. Sistem operasi PDA mengatur penggunaan memory, untuk pindah aplikasi cukup melalui
menu Start/Program sehingga mempercepat proses ketika kembali ke NusaMap. Gunakan Exit ketika perlu mengurangi
pemakaian memory. Saat keluar program, NusaMap akan menyimpan pilihan konfigurasi yang berlaku secara otomatis. Tap
Save Configuration untuk menyimpan pilihan konfigurasi yang berlaku secara manual sewaktu-waktu.
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Tips Dalam Perjalanan
Menuju Lokasi
Cara termudah adalah menggunakan Route dengan titik asal GPS lalu anda tinggal mengikuti panduan suara serta arah yang
ditunjukkan pada layar (Show Guide). Pilihlah jalan utama (Fastest) sebagai prioritas jika memungkinkan. Gunakan garis
pandu (Line On) jika rute tidak dapat diandalkan (area off road/luar kota misalnya). Titik tujuan dapat berupa WP yang
dibuat dengan (Make Point), serta anda juga dapat membuat beberapa WP di sepanjang rute taksiran sehingga tetap terlihat
jelas sekalipun anda mengubah Zoom dalam navigasi. Perhatikan kursor, arah ke tujuan dan jaraknya secara periodik untuk
memastikan anda semakin mendekati tujuan.
Menggunakan Track
Dengan melihat jejak sebelumnya, anda dapat mengikutinya kembali untuk pulang atau ke tujuan (trace back) sebagai panduan
arah. Save Track bila perlu untuk memanfaatkannya pada kesempatan lain. Jika jejak cukup panjang anda mungkin ingin
menyembunyikannya dengan Hide Track untuk mempercepat tampilan. Tampilkan jejak dengan Show Track sebagai
pembanding jika kursor tiba-tiba menempel pada jalan yang agak jauh pada mode Snap On, dimana garis jejak selalu
menunjukkan posisi (dari sinyal GPS) anda sesungguhnya.
Menggunakan Waypoints
Buatlah WP yang menandai lokasi penting serta anda kunjungi khususnya selama berada di kota lain. Misalnya rumah atau
tempat anda menginap, kantor rekan dan lain-lain agar anda dapat dengan mudah kembali lagi dengan melihatnya pada
tampilan peta. Save bila perlu untuk memanfaatkannya pada kesempatan lain.
Anda juga dapat menggunakan WP untuk melengkapi peta dengan tempat-tempat yang sering dikunjungi, kemudian data WP
ini juga dapat digunakan dalam kalkulasi rute. Untuk membuat rute kasar atau estimasi pengukuran jarak, isi kotak WP Line
pada WP Edit, selanjutnya seluruh waypoint akan ditampilkan dengan garis berikut jaraknya sesuai urutan.
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Memilih Skala dan Detail
Detail gambar peta berikut teksnya akan meningkat/muncul dengan semakin dilakukan View In atau Zoom In. Gunakan
More Graph dan Less Graph, serta More Text atau Less Text untuk mengatur kejelasan tampilan secara grafis dan tekstual
pada skala yang ditampilkan. Untuk menuju lokasi yang cukup jauh anda dapat menampilkan area yang luas (View Out atau
Zoom Out) sebagai panduan arah atau mengikuti jalan besar. Tampilkan detail jalan berikut nama-namanya (View In atau
Zoom In) untuk panduan di jalan kecil atau ketika lokasi tujuan sudah dekat.
Gunakan Zoom All untuk menampilkan keseluruhan gambar peta. Misalnya ketika posisi anda cukup jauh dari peta yang diload pada mode Center Cursor atau anda telah menggeser tampilan peta (pan) cukup jauh sampai ke wilayah diluar peta.
Dengan Zoom All pilihan detail tampilan peta akan otomatis kembali ke standar.
Menggunakan Penunjuk Sinyal
Jika pada keadaan tertentu tampilan posisi anda meleset dari jalan dalam peta, arah tiba-tiba berubah atau posisi tiba-tiba
berpindah, lihat indikator sinyal, garis jalan pada peta, track sebelumnya dan arah kursor untuk memperkirakan posisi anda
sesungguhnya. Jika sinyal kurang atau kosong (error terlalu besar) sedangkan anda betul-betul membutuhkan panduan,
hentikan dahulu kendaraan anda beberapa saat untuk mempercepat perolehan sinyal. Bila perlu, lihat jendela teks pada COM
Status untuk memastikan bahwa kabel data dan perangkat GPS dalam kondisi baik (teks sinyal masuk).
Menentukan Arah Kiblat
Salah satu cara untuk menentukan arah Kiblat dengan perangkat GPS dan kompas magnetik yang akurat juga memerlukan
data variasi dan deviasi magnetik setempat yang aktual pada waktu itu. Sebagai pendekatan, dengan gps aktif pilih halaman
Local pada jendela GPS Data lalu tap Plot untuk melihat arah Kiblat berdasarkan penyesuaian gambar peta di PDA dengan
jalan di lingkungan sekeliling. Gunakan Refresh untuk menghapus kembali gambar panah hasil Plot. Pada angka variasi dan
deviasi magnetik nol, angka Qibla Dir merupakan sudut perputaran searah jarum jam terhadap Utara peta. Akan lebih baik
dengan memperhatikan indikator sinyal hingga memperoleh error yang kecil.
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Mempercepat Tampilan
Untuk navigasi umumnya dan khususnya bila menggunakan mode Snap On serta Front Up, gunakan tingkat Zoom yang telah
menampilkan seluruh jalan dengan detail yang cukup (angka skala 300m-50m di kota atau 30km-8km di luar kota pada detail
standar). Detail terlalu banyak dapat membuat tampilan menjadi lambat.
Garis track dapat memperlambat tampilan dan memenuhi memory terutama jika telah cukup panjang/banyak. Gunakan Hide
Track untuk mempercepat tampilan dan setelah track yang ada tidak perlu ditampilkan lagi, hapuslah dengan Clear Track atau
lakukan Save Track terlebih dahulu baru kemudian dihapus.
Jika menggunakan mode Auto Route, setelah mencapai tempat tujuan lakukan perubahan rute ke tempat berikutnya atau
Reset rute setelah panduan tidak diperlukan lagi.
Memilih Memory Penyimpanan Peta
Pada umumnya, memory eksternal seperti memory card (SD/CF) lebih lambat untuk diakses dibandingkan dengan memory
utama. Sekalipun dapat disimpan dalam keduanya, disarankan untuk menyimpan file peta NSM dan NSG di memory utama
jika diinginkan performa yang maksimal. Sedangkan file database rute NSD dapat disimpan dalam memory card, dimana
kelambatan hanya timbul sesekali ketika data diakses melalui pilihan area/kota sesuai dengan yang sedang ditempuh atau yang
hendak dikalkulasi.
Menghemat Baterai PDA
Matikan PDA anda ketika parkir, namun sedapat mungkin GPS tidak dimatikan (jika menggunakan catu daya sendiri) agar
program cepat meng-update posisi anda. Pocket PC mengatur sendiri penggunaan memory, untuk mempercepat loading
program anda tidak perlu Exit dari NusaMap ketika dimatikan. Bila data berhenti, lakukan Close Port lalu Open Port kembali
ketika dinyalakan. Gunakakan pilihan brightness layar seredup mungkin yang masih enak dilihat. Mengingat baterai seringkali
tidak cukup, disarankan untuk menggunakan mobile charger agar PDA (dan GPS) anda selalu siap saat bepergian.
NusaMap Version 7

Hal. 67

Hal. 68

NusaMap Version 7

Fitur Komunikasi
Pengiriman Posisi dan Pelacakan GPS-GSM
Dengan NusaMap, anda dapat melakukan pengiriman dan penerimaan pesan tertulis dalam format SMS (Short Message
Service) sepanjang anda memiliki akses serta berada dalam network operator GSM. Jika anda menggunakan NusaMap pada
PDA Phone Edition (GSM), anda dapat langsung menggunakan fitur ini sebagai manfaat tambahan atas aplikasi (user
interface) dari fungsi GSM yang telah tersedia.
Melalui komunikasi SMS ini, selain pesan teks biasa NusaMap juga telah dipersiapkan dengan kemampuan Pengiriman dan
Penerimaan Posisi antar pengguna (Send Position), serta Pelacakan Posisi (Tracking) dengan perangkat tambahan. Fitur ini
selain mengembangkan kualitas informasi dalam berkomunikasi juga bermanfaat untuk melacak kendaraan anda sewaktuwaktu atau ketika hilang dicuri.
Jenis perangkat GPS/GSM Tracking yang dapat digunakan bervariasi berdasarkan platform, atau adanya akses fungsi GPS
Navigasi serta kontrol sistem Alarm jarak jauh. Pilihlah perangkat yang memiliki protokol untuk berkomunikasi (kompatibel)
dengan NusaMap, seperti diantaranya :
•
•
•

Ponsel Tracking dengan atau tanpa Navigasi (BNF)
Tracking dan Alarm dengan atau tanpa Navigasi (PTR)
Tracking GSM/GPRS dengan atau tanpa Navigasi (MBT)

Tergantung fitur perangkat dan setting yang digunakan, fungsi tracking dalam NusaMap dilengkapi dengan password yang
dapat anda program, artinya pihak yang hendak melacak posisi harus sepengetahuan atau memperoleh ijin pemiliknya
terlebih dahulu.
Catatan: Daftar perangkat tracking yang kompatibel dalam manual ini dapat terus berkembang dan berubah sewaktu-waktu.
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Konfigurasi Untuk Melacak
Pelacakan jarak jauh menggunakan dua perangkat GSM (dua simcard/nomor telepon). Pertama adalah pihak yang melacak
(disebut sebagai Base Station atau Master), dalam hal ini adalah nomor telepon pada PDA/GSM NusaMap anda. Kedua
adalah nomor telepon yang terpasang pada perangkat di kendaraan yang akan dilacak (disebut sebagai Mobile Unit). Pada
mobile unit yang memiliki fitur (output) GPS untuk navigasi, bisa saja tetap terkoneksi dengan PDA (NusaMap) tersendiri
dan hal ini tidak mempengaruhi kondisi pelacakan.
Konfigurasi Master PDA
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, anda perlu menginstalasi NusaMap yang khusus untuk PDA Phone Edition (PE). Tap
Menu Tools>COM Status, pastikan sinyal phone telah aktif lalu isi kotak PE (jika phone Off atau tidak aktif, maka kotak
PE tidak dapat diisi). Selanjutnya setelah kotak PE terisi, tombol Read, Send dan Tracking pada Menu Tools menjadi
dapat diaktifkan.
Konfigurasi Mobile Unit
Pada dasarnya, hal yang terpenting dalam konfigurasi perangkat mobile unit adalah anda mengetahui nomor teleponnya.
Kemudian lakukan setting nomor tujuan bagi perangkat untuk memberikan jawaban/merespon (tentunya ini adalah nomor
yang anda pergunakan sebagai Master). Pastikan bahwa anda selalu mengetahui passwordnya. Password perangkat seringkali
diperlukan saat anda memasukkan setting (yang baru) atau menggunakan fitur lainnya yang disediakan, baik fungsi pelacakan
maupun alarm secara terkontrol.
Umumnya konfigurasi perangkat diprogram dengan cara mengirimkan SMS dari NusaMap (air programmed) dengan cara
yang sederhana. Pada jenis perangkat yang menyediakan software konfigurasi melalui PC, penggantian setting juga dapat
dilakukan dengan menggunakan PC yang dilengkapi kabel serial atau USB tanpa harus mengirimkan SMS. Pemrograman
dengan SMS akan dijelaskan langsung dalam “Menggunakan Pelacakan dan Alarm” hal. 75.
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Format Komunikasi
Anda dapat menjalankan fitur pembacaan dan pengiriman (Read dan Send) SMS, serta pengaktifan fungsi Pelacakan dan
Alarm (Tracking) melalui Menu Tools. Agar mempermudah penggunaannya berikut ini dijelaskan terlebih dahulu format
komunikasi yang digunakan.
Jenis Pesan
Pesan tertulis dengan SMS dalam komunikasi GSM dibatasi maksimal 160 karakter untuk sekali pengiriman, anda harus
mengirimkan lanjutannya secara terpisah jika pesan lebih panjang. Usahakan untuk menggunakan karakter huruf yang umum
agar menjamin tulisan dapat diterima degan baik oleh perangkat yang lebih universal di tujuan.
Jenis isi pesan via SMS dalam NusaMap dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya, yaitu:
1.

Posisi (Position)
Pesan yang isinya mengikuti format data posisi lengkap dan kompatibel, sehingga diproses oleh NusaMap sebagai
data posisi.

2.

Perintah/Data
Pesan yang isinya mengikuti format data perintah lengkap dan kompatibel, sehingga dapat diproses oleh NusaMap
untuk melakukan respon tertentu (Ket: Rreserved).

3.

Pesan (Message)
Pesan biasa seperti yang mungkin sering anda kirimkan seperti “Hallo, apa kabar?” atau “Tolong beritahukan posisi
anda.” Dan lain-lain yang tidak termasuk dalam kedua kategori sebelumnya.

Selain mode pengiriman SMS yang umum, NusaMap dapat mengirim Flash SMS untuk pengiriman ke ponsel. Pesan dengan
mode Flash akan diterima langsung tampil dilayar ponsel tujuan (mis. untuk darurat). Untuk pengiriman antar NusaMap
(PDA) mode ini tidak berlaku.
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Respon Penerimaan
Anda akan segera mengetahuinya ketika menerima respon komunikasi dari luar. NusaMap akan menampilkan pemberitahuan
berdasarkan jenis SMS yang masuk sebagai berikut.
1.

Message From
Anda menerima Pesan SMS teks, nomor pengirimnya juga akan ditampilkan jika disertakan.

2.

Incoming Data
NusaMap mendeteksi masuknya SMS Perintah/Data untuk melakukan respon tertentu (Ket: Rreserved).

3.

Tracked Position
Anda menerima respon Posisi, yang akan langsung dimasukkan sebagai WP baru dengan nama Id pengirim.

Jika pesan jenis Perintah atau Posisi diterima dalam format (atau password) yang salah, maka akan ditampilkan sebagai pesan
biasa (Message). Dalam melakukan penerimaan dan pengiriman data komunikasi, NusaMap akan meminta anda untuk
menunggu sebelum dapat menjalankan menu lainnya. Umumnya hanya beberapa detik saja dan kelancarannya bergantung
kepada kondisi jalur komunikasi dari operator GSM anda.

Membaca Pesan (Read)
Gunakan Menu Tools>Read untuk melihat atau memproses pesan (SMS) yang terekam dalam memory disertai dengan
nomor (index) masing-masing pesan. Pada jendela yang tampil, tap Read All untuk menampilkan atau membaca kembali
seluruh pesan yang masuk.
Fitur Re-Post digunakan untuk memproses pesan serta memilah jenisnya (Posisi, Data atau Pesan) secara manual. Khususnya
diperlukan pada keadaan dimana pesan yang masuk tidak dapat terproses, sehingga NusaMap tidak dapat langsung
menampilkan WP posisi target ketika menerima respon tracking.
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Untuk menggunakannya, tap Read All terlebih dahulu lalu pilih nomor indeks pesan yang akan diproses pada pilihan SMS#
dan tap Re-Post. Selanjutnya NusaMap akan memberitahukan hasilnya yang merupakan salah satu dari jenis Message,
Incoming Data atau Tracked Position berikut WP baru yang menandai posisi yang diterima.

Sebagai fitur optional untuk menghapus SMS yang terekam dalam memory, caranya pilih nomor indeks pesan yang akan
dihapus pada pilihan SMS lalu tap Erase. Pada Phone Edition proses penghapusan SMS ini dapat dilakukan melalui fitur
Messaging yang tersedia.

Mengirim Pesan (Send)
Selain pengiriman pesan teks biasa, dengan NusaMap anda juga dapat mengirim posisi WP atau posisi GPS saat itu untuk
ditampilkan pada layar NusaMap rekan anda. Gunakan Menu Tools>Send untuk mengedit dan mengirim pesan atau
mengontak nomor tujuan, baik untuk komunikasi biasa ataupun untuk fungsi telematika posisi.
Pada jendela yang tampil, pilih Text above dari pilihan daftar jenis pesan untuk mengirim pesan teks biasa, lalu tuliskan pesan
pada layar edit yang tersedia. Penulisan pesan secara otomatis dibatasi ketika sudah terdiri dari maksimum 160 karakter.
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Untuk mengirim posisi WP anda dapat memilih nama WP yang dimaksud pada daftar jenis pesan. Pilihan WP sesuai dengan
data seluruh WP yang tersedia termasuk yang anda buat melaui Mark, Make Point, WP Edit, dari file NSW yang telah di-load
serta posisi yang diterima sebelumnya. Pengiriman rute stop dapat dibuat dengan mengirim beberapa WP berurut untuk
ditampilkan oleh penerima yang kemudian mengaktifkan garis WP.

Anda juga dapat mengirim posisi saat itu (atau posisi GPS terakhir yang terekam oleh NusaMap) dengan memilih Last
Position. Pilihan ini tidak muncul jika tidak/belum ada data GPS yang terekam pada saat itu.
Tap Send SMS untuk mengirim pesan (atau posisi) yang telah dibuat. Anda akan diberitahu jika pesan telah terkirim (Message
Sent) atau gagal (Message Not Sent), misalnya karena nomor tujuan tidak terdaftar atau jalur komunikasi padat. Khusus untuk
pengiriman ke ponsel, jika kotak FLS diisi maka pesan akan sampai sebagai Flash SMS.
Call dan End Call merupakan fitur optional untuk menghubungi (dial) nomor tujuan serta untuk mengakhirinya. Pada PDA
Phone Edition anda dapat melakukannya melalui tombol Call dan End Call yang tersedia langsung pada perangkat.
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Menggunakan Pelacakan dan Alarm (Tracking)
Jika anda telah menggunakan perangkat Mobile Unit yang sesuai, dengan NusaMap anda dapat melakukan pelacakan serta
kontrol alarm secara jarak jauh menggunakan Menu Tools>Tracking. Pada jendela yang tampil terdapat beberapa kotak
input dan tombol, tergantung pada jenis perangkat yang digunakan maka fungsi tertentu tidak aktif atau tersedia.

Setiap instruksi akan dikirimkan melalui SMS, untuk itu anda perlu memasukkan jenis perangkat yang akan dihubungi berikut
nomor telepon nya pada kotak dan pilihan Device serta masukkan password perangkat pada kotak Passw sebelah kiri jika
diperlukan. Masukkan data dan tap tombol fungsi yang dikehendaki, selanjutnya NusaMap akan memberitahu anda jika
instruksi telah terkirim (Message Sent) atau perlu diulangi (Message Not Sent). Berikut ini penjelasan cara penggunaannya.
A. Tombol setting komunikasi yang akan tersimpan dalam memory perangkat dan berlaku terus sampai diganti
New
Set

: New Password, untuk mengganti password dengan memasukkan password yang lama pada kotak sebelah kiri dan
yang baru pada kotak sebelah kanan. Buatlah catatan atau pastikan untuk selalu mengingat password yang berlaku.
: Set Master Number, untuk mengganti nomor Master dengan memasukkannya pada kotak yang tersedia.
Selanjutnya nomor tersebut yang akan dituju oleh perangkat dalam mengirim pesan laporan atau posisi.
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B. Tombol setting dengan angka dan status
Alarm
Freq

Speed
Wire
Voice
Imob
Door
Eng

: Untuk memasukkan angka setting dengan pilihan On atau Off sebagai statusnya. Jika angka=0 dianggap status
Off dan jika status=Off maka angka diabaikan.
: Auto Report Frequency, untuk mengirim setting selang waktu laporan posisi secara kontinu. Untuk
mengaktifkannya, masukkan angka untuk frekuensi (menit) yang dikehendaki pada kotak Alarm dengan status
On. Gunakan status Off untuk menghentikan pengiriman data. Jangan lupa untuk kembali mematikan pengiriman
kontinu setelah tidak diperlukan lagi.
: Speed Limit Alarm, untuk mengirim setting alarm batas kecepatan. Untuk mengaktifkannya, masukkan angka
batas kecepatan (km/h) yang dikehendaki pada kotak Alarm dengan status On. Gunakan status Off untuk
menon-aktifkannya kembali.
: Wire Alarm, untuk mengirim setting status alarm kabel/switch, status On atau Off.
: Voice Monitoring, untuk mengirim setting status setting mic/penyadap, status On atau Off.
: Immobilizer, untuk mengirim setting status immobilizer, status On atau Off.
: Central Door Lock (Open), untuk membuka kunci pintu mobil, hanya jika status On.
: Engine Starter, untuk menghidupkan mesin mobil, hanya jika status On.

Sebelum memulai pelacakan, pastikan bahwa nomor Master yang dikenal oleh perangkat adalah nomor (simcard) di PDA
anda, atau lakukan Set Mater Number terlebih dahulu. Tap Report Pos (atau pada beberapa perangkat dengan Call) untuk
memerintahkan mobile unit agar segera mengirimkan SMS laporan posisi. Setelah jawaban (respon posisi) diterima dari
mobile unit, hasilnya akan ditampilkan dan terdaftar sebagai WP baru dengan nama ID, nama Contact atau angka dari nomor
pengirim (Mobile Unit).
Tergantung kondisi sinyal komunikasi, respon posisi biasanya diterima dalam waktu sekitar satu menit setelah anda melakukan
kontak atau pesan terkirim dengan baik. Untuk meyakinkannya, disarankan untuk melakukan panggilan suara (Call) terlebih
dahulu sebelum mengirim SMS agar mengetahui apakah sinyal GSM pada perangkat tracking dalam kendaraan sedang aktif.
Gunakan juga fitur konfirmasi pengiriman SMS dari operator GSM agar dapat mengetahui saat pesan telah diterima ditujuan.
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Jika mobile unit berada di area tanpa sinyal, respon pelacakan dengan Report Pos tidak dapat langsung diterima. Namun
secara otomatis pelacakan tetap berlangsung (SMS perintah Report Pos terkirim) saat nomor tersebut kembali aktif.
Anda akan diberitahu ketika NusaMap menerima respon pesan atau posisi. Jika SMS masuk namun tidak dapat terproses
secara otomatis, anda dapat melakukan Re-Post secara manual (seperti dijelaskan dalam “Membaca Pesan (Read)” hal. 72)
sehingga NusaMap dapat langsung memprosesnya. Hal ini dapat disebabkan oleh perangkat GSM yang digunakan atau
adanya aplikasi lain yang tidak kompatibel (konflik). Jika sewaktu-waktu terjadi keadaan ini, lakukan soft reset PDA dan
gunakan NusaMap tanpa menjalankan aplikasi lainnya terlebih dahulu.

.

Posisi yang masuk ditampilkan dan terdaftar sebagai WP baru dengan nama Id atau kontak dari pengirimnya, serta jenis icon
sesuai pilihan pada Menu Main>Setting. Anda selanjutnya dapat menggunakan Menu Tools>WP Edit, kemudian pilih
WP yang baru masuk tersebut pada tabel, lalu tap Goto WP untuk menemukan posisinya pada layar.
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SMS Perintah Program
Perangkat Tracking/Alarm sebagaimana perangkat telematika GSM umumnya dapat menggunakan SMS dalam bentuk teks
untuk berkomunikasi (menerima perintah dan merespon). Perhatikan atau buatlah catatan teks perintah-perintah yang penting
(setidaknya cara setting nomor telepon pemilik, penggantian password, permintaan posisi dan reset) dari buku petunjuk
perangkat yang digunakan. Sekalipun anda dapat melakukan berbagai perintah dengan mudah melalui NusaMap, namun
mungkin saja anda memerlukannya dalam keadaan darurat.
Penggunaan SMS Perintah Program adalah fitur tracking/security yang lebih mendasar (kuat) sehingga harus dilakukan secara cermat dan
disarankan hanya untuk keadaan dimana penggunaan menu tidak memungkinkan atau keadaan darurat.
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Pertanyaan Kerap (FAQ)
Apa arti error seperti “Not a Windows CE device” atau “Program can not run” ?
Anda hanya dapat meng-install software NusaMap pada PDA dengan sistem operasi Microsoft Windows CE atau Windows
Mobile (Pocket PC 2002, 2003/SE, WM termasuk versi Phone Edition). NusaMap untuk PDA Phone Edition (PE) tidak
dapat dijalankan pada PDA yang bukan Phone Edition.
Saya telah mengcopy peta ke PDA namun tidak ada ketika hendak Load Map?
Pada beberapa PDA diperlukan seluruh file peta berada dalam satu folder turunan “My Documents” baik dalam memory
internal maupun dalam memory card. Disarankan untuk menggunakan folder “My Documents\Map” untuk seluruh file peta
(tidak terbagi lagi menjadi folder turunannya). Periksa kondisi memory card yang digunakan bila perlu.
Mengapa layar kosong atau peta tidak tampil?
Lakukan Load Map kembali untuk memastikan. Jika sudah benar namun tetap tidak tampil, kemungkinannya adalah posisi
anda cukup jauh dari peta yang di-load atau tampilan telah digeser (pan) cukup jauh sampai ke wilayah diluar peta. Gunakan
Zoom All untuk menampilkan keseluruhan peta.
Bagaimana cara mengkonfigurasi perangkat GPS saya?
Lihat buku manual perangkat GPS yang anda gunakan untuk melakukan setting dan koneksi output serial NMEA berikut
angka baud ratenya. Lalu ikuti petunjuk dalam “Instalasi Perangkat GPS” di hal. 7, atau lihat buku manual PDA anda untuk
menentukan serial port (COM) yang digunakan sesuai dengan jenis koneksi dimaksud.
Apakah PDA telah menerima data GPS?
Setelah Open Port melalui COM Status, perhatikan jendela teks dimana koneksi yang baik akan menampilkan data GPS yang
mengalir bahkan ketika perangkat GPS belum memperoleh sinyal fix (posisi). Jika kosong atau terkadang berhenti, periksa
koneksi fisiknya (kondisi baterai atau jaraknya pada koneksi nirkabel seperti Bluetooth). Bila belum diketahui dengan pasti,
gunakan berbagai kombinasi pilihan COM serta Baud (4800 dan 9600), lalu lakukan Close dan Open Port kembali.
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Mengapa port tidak dapat dibuka atau data tetap tidak muncul setelah port terbuka?
Periksa apakah ada aplikasi lain yang sama-sama meggunakan atau menghalangi komunikasi pada port tersebut, khususnya
bila koneksi GPS dipastikan menggunakan port (COM) dimaksud. Untuk mengaktifkan koneksi pada beberapa PDA, boleh
jadi anda perlu mematikan (disable) fungsi seperti Infrared (Ir), Headset Bluetooth, atau membuka antena GPS, menginstal
program driver, atau mengaktifkan fungsi GSM terlebih dahulu.
Data GPS telah masuk namun saya belum mendapat posisi, apa penyebabnya?
Pastikan bahwa posisi receiver cukup baik untuk memperoleh sinyal satelit GPS (di tempat terbuka), lihat perkembangan
jumlah dan kualitas sinyal satelit yang diterima melalui menu GPS Data (Signal). Penerimaan sinyal setidaknya 4 satelit dengan
kualitas yang cukup baik umumnya akan memberikan data posisi (fix) dalam waktu kurang dari 15 menit.
Apakah cuaca mempengaruhi penerimaan GPS?
Keadaan cuaca dipermukaan bumi tidak dapat menjadi ukuran pasti karena gangguan penerimaan sinyal (boleh dikatakan
sangat jarang) terjadi akibat buruknya kondisi dilapisan ionosphere.
Seberapa akuratkah data dari perangkat GPS?
Akurasi receiver standar pada saat ini sudah cukup dapat diandalkan untuk kondisi praktis navigasi kendaraan (rata-rata sekitar
15 meter). Anda dapat mempertimbangkan sistem Differential GPS jika dibutuhkan ketelitian yang tinggi (centimeter).
Mengapa jejak posisi saya selalu meleset cukup jauh pada peta?
Jika sinyal GPS telah fix dan digunakan di tempat terbuka lebih dari 30 menit akurasinya tetap meleset jauh dari peta, periksa
penempatan GPS atau antena eksternalnya bila ada. Bandingkan kondisi instalasi yang sama menggunakan GPS lainnya bila
perlu. Jika menggunakan GPS jenis handheld, pastikan bahwa Datum nya telah diset ke WGS84.
PDA saya mengalami ‘hard reset’ apa yang dapat saya lakukan?
Umumnya hard reset bukan diakibatkan oleh software atau adanya kerusakan perangkat. Pastikan baterai telah memadai
ketika menyalakan PDA kembali. Jika file-file telah terhapus dan tidak dapat di-restore, anda perlu menginstal NusaMap
kembali atau hubungi Customer Service Nusa untuk bantuan.
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Bagaimana menghubungi support NusaMap?
Silakan kontak Email, Telpon atau kunjungi lokasi Customer Service Nusa yang terdekat melalui :
Website
Email

NusaMap Version 7

: www.nusa.co.id
: customer@nusa.co.id
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Perjanjian Lisensi Pemakai (EULA) dan Kondisi Penggunaan
NusaMap GPS Software ©2002-06 RC Nusa PT. All Rights Reserved
DENGAN MEMULAI INSTALASI, ATAU MEMBUKA PAKET NUSAMAP, ANDA TELAH TERIKAT DENGAN ISI PERJANJIAN INI. JIKA
ANDA TIDAK MENYETUJUI SELURUH HAL YANG TERKAIT DALAM PERJANJIAN INI, HENTIKAN INSTALASI DAN KEMBALIKAN
PAKET PRODUK KEPADA PENJUAL UNTUK MEMPEROLEH UANG PENGEMBALIAN.
PENYANGKALAN GARANSI
Software diberikan dalam keadaan diterima apa adanya, tanpa adanya garansi apapun, termasuk garansi nilai jual kembali, kemampuan tertentu dan tidak
melanggar apapun. Seluruh resiko yang timbul akibat penggunaan software NUSA termasuk kualitas dan kemampuannya ditanggung oleh anda. Jika software
terbukti dapat merusak, anda dan bukan NUSA yang menanggung seluruh beban perbaikannya. Penyangkalan ini dianggap sebagai bagian penting yang
mendasar dalam perjanjian ini.
BEBERAPA WILAYAH HUKUM TIDAK MEMBENARKAN ADANYA PENYANGKALAN GARANSI SEPERTI TERSEBUT DIATAS,
SEHINGGA ANDA DAPAT MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HAK YANG BERVARIASI PADA SETIAP WILAYAH HUKUM.
PEMBERIAN IZIN
Dengan membayar sesuai prasyarat, NUSA akan mengabulkan penggunaan software dan dokumentasinya untuk pemakaian non-eksklusif seperti dijelaskan
dalam “Batasan Pemberian izin” dibawah ini.
GARANSI TERBATAS
NUSA menjamin bahwa dalam peride 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak serah terima, paket software akan berfungsi sebagaimana dijelaskan dalam
dokumentasi jika digunakan sesuai petunjuk. Namun NUSA tidak menjamin bahwa pemakaiannya akan bebas interupsi atau operasi software samasekali
bebas dari error. NUSA juga menjamin bahwa media software, jika diperoleh dari NUSA, bebas dari kerusakan material dan pekerjaan dan akan bertahan
setidaknya 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak serah terima. NUSA sendiri dapat menentukan bentuk pertanggung jawaban yang sepantasnya dalam
menyelesaikan masalah anda, seperti (i) Penggantian media rusak yang anda terima (ii) Mengarahkan anda untuk memahami cara penggunaan Software agar
secara substansi dapat berfungsi sama dengan yang dijelaskan dalam dokumentasi. Software yang telah diperbaiki atau diganti berikut dokumentasinya
ditanggung dalam garansi ini selama periode yan sama, atau jika lebih lama menjadi 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak (a) Pengiriman kepada anda Software
yang telah diperbaiki atau penggantinya (b) NUSA mengarahkan anda untuk memahami cara penggunaan Software agar berfungsi sebagaimana dijelaskan
dalam dokumentasi. NUSA wajib menghormati hak garansi ini hanya jika anda memberitahukan permasalahan Software pada NUSA selama masa garansi
dan dapat membuktikan pembelian lisensi Software berikut tanggalnya. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan,
NUSA akan melakukan layanan yang sepantasnya untuk memperbaiki, mengganti, menyarankan atau, untuk konsumen individual, mengembalikan uangnya
bila perlu. NUSA dalam hal GARANSI ini dapat diwakili oleh pihak lain termasuk namun tak terbatas pada distributor, dealer atau agen penjual produknya.
INI ADALAH JAMINAN TERBATAS DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA JAMINAN YANG DIBUAT OLEH NUSA. TIDAK ADA PIHAK
LAIN, TERMASUK NAMUN TAK TERBATAS PADA DEALER, AGEN, PENJUAL ATAU STAF YANG DAPAT MENGUBAH, MENAMBAH
ATAU MEMPERPANJANG JAMINAN INI.
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Jika terdapat modifikasi pada Software, penanganan media atau pemakaian yang diluar petunjuk, penyalahgunaan, atau pelanggaran isi perjanjian ini, maka
jaminan dianggap telah secara langsung dibatalkan. Jaminan juga tidak berlaku jika Software digunakan dengan perangkat selain software dan hardware
standar seperti yang disebutkan dalam dokumentasi sesuai dengan desain produk.
NUSA MEMBERI ANDA HAK SPESIFIK DENGAN GARANSI INI DAN ANDA DAPAT MEMPEROLEH PERLINDUNGAN KONSUMEN
LAINNYA YANG BERVARIASI DALAM SETIAP WILAYAH HUKUM.
BATASAN PEMBERIAN IZIN
Anda boleh:
1.
Menggunakan Software pada sebuah komputer
2.
Menggunakan Software pada jaringan Network, dengan setiap pengguna komputer network sudah menerima lisensi dari NUSA
3.
Menggunakan Software pada komputer lain milik anda dimana hanya satu yang dipakai setiap saat
4.
Meng-copy Software untuk keperluan arsip, dimana setiap copy memiliki ketentuan Software orisinal
Anda tidak boleh:
1.
Mengijinkan pihak lain menggunakan Software selain dengan ketentuan diatas
2.
Mengijinkan penggunaan Software dan arsip/copy-nya secara bersamaan
3.
Memodifikasi, menerjemahkan, reverse engineer, decompile, disassembly atau membuat program turunan berdasarkan fungsi kerja Software
4.
Meng-copy Software selain keperluan arsip sendiri
5.
Mentransfer hak lisensi kepada pihak lain atau menghilangkan ketentuan atau keterangan/label dari software
HAK CIPTA
Nama dan hak kekayaan intelektual atas Software adalah milik NUSA, serta dilindungi oleh hukum hak cipta dan kekayaan intelektual. Penamaan, format, isi
dari data yang dapat diakses oleh Software seluruhnya termasuk dalam hal yang termuat dalam hukum dimaksud sebagai hak kekayaan intelektual atas
Software. Lisensi tidak memberi anda hak untuk melanggarnya.
PEMBATALAN
Lisensi anda akan dianggap batal secara langsung jika anda melanggar ketentuan yang disebutkan dadlam perjanjian lisensi ini. Saat pembatalan anda harus
mengembalikan dan/atau memusnahkan seluruh copy dari Software dan dokumentasinya.
BATASAN KEWAJIBAN
NUSA BESERTA JAJARAN PEMASOK DAN PENJUALANNYA DALAM KONDISI APAPUN DAN TEORI HUKUM ATAU KONTRAK
APAPUN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN LANGSUNG ATAU TAK LANGSUNG, KETIDAK SENGAJAAN ATAU
AKIBAT KONSEKWENSI BAIK TERHADAP MATERI, KEMAMPUAN, FISIK ATAU KEMATIAN. TIDAK ADA KEADAAN YANG
MEMAKSA NUSA UNTUK WAJIB MEMBERIKAN PENGGANTIAN LEBIH DARI APA YANG DITERIMA ATAS LISENSI SOFTWARE BAGI
ANDA, SEKALIPUN TELAH MENERIMA PENJELASAN AKAN KEMUNGKINAN TERSEBUT.
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AKTIFITAS BERESIKO TINGGI
Software berkategori spesifikasi umum, tidak dirancang, dibuat dan dimaksudkan untuk digunakan atau dijual sebagai pengontrol on-line pada lingkungan
kritis bahaya yang membutuhkan toleransi kemampuan tanpa gagal (fail-safe) yang tinggi, seperti fasilitas nuklir, navigasi penerbangan, kontrol bandara,
perangkat medis atau sistem persenjataan dimana kegagalan software dapat berdampak pada kematian, cedera, kerusakan fisik atau lingkungan. NUSA
beserta jajaran pemasok dan penjualannya dalam hal ini secara eksplisit menyangkal jaminan pada aktifitas beresiko tinggi.
LAIN-LAIN
Jika anda menerima Software dengan perjanjian lisensi yang berupa dokumen cetakan (hard copy), maka seluruh perjanjian mengacu pada dokumen yang
tercetak, seandainya terdapat perbedaan isi atau penjelasan dengan dokumen digitalnya (teks file, data).
PENERIMAAN ATAS ORDER PEMBELIAN ANDA MENGIKAT KEPADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INI DAN TIDAK
TERPENGARUH OLEH APAPUN YANG DITULISKAN DALAM BUKTI ORDER ANDA.
Perjanjian ini diatur oleh dasar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (dan diperluas jika dalam konflik wilayah hukum).
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