NusaMap GPS
Solusi Navigasi Indonesia
NusaMap GPS adalah software produksi Indonesia untuk dijalankan pada komputer saku
Pocket PC atau yang populer disebut dengan PDA (Personal Device Assistant). NusaMap
berfungsi menggabungkan data sinyal posisi dari 24 satelit GPS (Global Positioning System)
dengan peta kota dan propinsi di Indonesia*. Dengan demikian penggunanya setiap saat dapat
mengetahui posisinya secara realtime pada peta yang ditampilkan via PDA.

Kegunaannya adalah sebagai alat bantu navigasi bagi setiap orang, khususnya dalam
perjalanan/kendaraan seperti antara lain:
1.
2.
3.
4.

Ketika tempat tujuan adalah suatu tempat yang belum dikenal, pencarian
lokasi/alamat/tempat dapat dilakukan dengan mudah karena tampilan dapat
langsung menunjukan jalan/tempat yang dituju pada peta
Dengan mengetahui posisinya setiap saat melalui tampilan peta (moving map),
user dapat secara mudah memilih jalan disuatu tempat yang belum dikenal.
Misalnya ketika bepergian keluar kota
Ketika terjebak dalam kemacetan user dapat secara mudah dan pasti memilih
jalan alternatif belum dikenal sebelumnya karena dapat mengetahui arah dan
keluarnya jalan tersebut.
Dilengkapi dengan lokasi tempat-tempat umum yang penting atau sering
dikunjungi seperti: pom bensin, hotel, gedung, bank, polisi, rumah sakit dll.

Disamping itu, NusaMap juga dapat digunakan untuk merencanakan rute perjalanan yang
hendak ditempuh untuk mencapai tempat tujuan serta dilengkapi dengan fitur komunikasi.

Apakah keuntungannya menggunakan navigasi GPS?
Sebagaimana fungsi dari alat navigasi, tujuannya adalah untuk
mengarahkan atau memastikan penggunanya sampai ke tempat
tujuan. Navigasi semacam ini memang tidak mutlak bagi kendaraan
di jalan raya. Namun dengan fasilitas gratis untuk menikmati
teknologi GPS yang cukup akurat, sistem navigasi mobil menjadi
standar untuk mempercepat, memudahkan dan sangat membantu
dalam perjalanan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan
kenyamanan berkendara.
Bukankah ini yang menjadi kenginan anda terhadap teknologi kendaraan?
Produsen kendaraan di negara maju telah menjadikan car navigation system sebagai
perlengkapan builtin, namun ini pun masih terbatas pada segmen menengah keatas mengingat
harganya yang cukup mahal.
NusaMap merupakan solusi navigasi Indonesia dengan harga terjangkau khususnya bagi yang
aktifitasnya memiliki mobilitas tinggi dan bagi yang telah memanfaatkan PocketPC PDA.

Masih ada lagi kelebihannya …
NusaMap dapat dipergunakan untuk melakukan pengiriman dan penerimaan pesan dalam
format SMS (Short Message Service) sepanjang anda terhubung dengan operator GSM.
Melalui komunikasi SMS ini, selain mengirim pesan anda dapat melakukan pelacakan
(tracking) dan mengirim posisi antar sesama pengguna NusaMap.

Pengoperasian sangat mudah cukup dengan PDA NusaMap dan menghubungkannya ke
ponsel GSM anda. Caranya sederhana dengan koneksi infra merah yang tersedia pada ponsel
dan PDA (atau dengan kabel) lalu tinggal mengoperasikan menu remote dari NusaMap.

Setiap posisi yang masuk akan ditampilkan pada peta dalam bentuk icon waypoint dengan
nama ID pengirim. Fungsi tracking ini dilengkapi dengan password yang dapat anda ubah
sendiri, artinya tidak setiap pengguna NusaMap dapat melacak posisi seseorang tanpa ijin.
Fitur SE dari NusaMap ini bekerja dengan mengkombinasikan fungsi GPS dengan perangkat
komunikasi GSM 900/1800, sehingga selain untuk navigasi kegunaannya bertambah menjadi
sebagai alat pemantau dan pengaman kendaraan secara remote. Untuk memanfaatkan
kelebihan ini diperlukan opsi tambahan, yaitu perangkat Tracking GPS-GSM System (yang
kompatibel SE). Perangkat ini berupa sistem GPS dengan fasilitas komunikasi GSM berikut
antenna yang dipasang permanen/semi-permanen pada mobil.

Selain terutama bermanfaat untuk melacak kendaraan anda sewaktu-waktu atau ketika hilang
dicuri, fitur ini dapat juga digunakan untuk keperluan manajemen bagi armada kecil*.

Apakah selain membeli produk kita juga harus membayar
langganan pemakaian sinyal satelit GPS?
Sinyal GPS dari satelit NAVSTAR dibiayai oleh pemerintah
Amerika Serikat. Saat ini kebijakan yang diambil adalah bahwa
publik seluruh dunia dapat menggunakannya tanpa biaya, dengan
akurasi posisi 6-20 m.
Satu-satunya yang harus berlangganan adalah pulsa GSM, hanya
jika hendak memanfaatkan fitur tracking dengan NusaMap SE.

Enjoy driving and never be lost…
Keterangan:
*Saat ini belum seluruh peta wilayah Indonesia tersedia (lihat Produk dan Harga).
*Untuk gps tracking dan management armada dengan fungsi yang lengkap bagi keperluan corporate
kami menyediakan produk NusaTrax.

Produk dan Harga

1. Auto GPS
2. Charger Kit
3. Software
Harga NusaMap GPS software Rp. 1.500.000,Paket promo navigasi NusaMap GPS Receiver + Software + Kit (belum berikut PDA)
Software sudah dilengkapi fitur SE untuk komunikasi dan pelacakan (Falcom/Benefon).
Harga paket Rp. 3.000.000,Paket diatas sudah siap untuk navigasi GPS dengan NusaMap (untuk dijalankan dengan PDA
yang menggunakan OS PocketPC/PPC2002 seperti Compaq iPaq/HP Jornada/XDA-O2/Casio
dan lain-lain).
Sekarang peta sudah tersedia untuk kota dan propinsi Jawa-Bali. Tidak ada biaya langganan.
Khusus utk komunikasi dan pelacakan, GPS perlu diganti/ditambah dg alat SE Tracking serta
langganan simcard GSM sendiri.
Untuk keterangan selengkapnya dan test drive produk silakan menghubungi:
Jakarta sdr. Erry Irawan (021)3850154, Bandung sdr. Gafarsani (022)7303423.

PT. RATNACAHYA NUSAWIRIA (RC Nusa)
Jl. Pisces No. 25 Bandung 40275
Tel/Fax. (022) 7303423
Jl. Kesehatan 8 No. 5 Jakarta Pusat 10160
Tel/Fax. (021) 3850154, 3507537
Website: http://www.nusa.co.id
Email: customer@nusa.co.id
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