Version 3.3

Avertinoo
GEBRUIKSHANDLEIDING

Deze gebruikshandleiding heeft als doel U
een algemene rondleiding te geven van Avertinoo.
U heeft gekozen om U aan te sluiten tot de
grote Meerkatten familie. Ieder van ons zet zich
in om de groep te beveiligen. U kan hetzelfde
doen door onvoorziene vallen door te geven.
Deze nieuwe versie van Avertinoo houdt
rekening met Uw opmerkingen en voorstellen die
U allen maakte op ons forum.

Copyright 2010 - Visialis - RCS Nanterre 478 885 122 – Alle rechten voorbehouden
Avertinoo is eigendom van Visialis S.A. – De merken Iphone & Ipod behoren tot Apple inc.
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ADDENDUM aan de gebruikshandleiding
Versie 3.4

Avertinoo 3.4 is een technische update. We hebben de standaard multi tasking van Apple ingevoerd
voor de Iphone 3GS en 4 met iOS4 (iOS41 is sterk aanbevolen).
Avertinoo kan nu in de achtergrond gebruikt worden met bijvoorbeeld een navigatie pakket, maar
met een maximum tijd van 10 minuten.
Na deze 10 minuten zal er een popup verschijnen met de opties Avertinoo terug op de voorgrond te
brengen of in hibernatie te zetten.
Wanneer Avertinoo in de achtergrond draait krijgt u waarschuwingen via de gewone geluiden (indien
geactiveerd) en via een popup op het scherm met het type waarschuwing.
U kan Avertinoo op elk moment weer op de voorgrond roepen om een waarschuwing door te geven
aan de andere leden (via springboard of via home knop)
Noteer alvast dat de huidige versie van Avertinoo actief blijft tijdens een telefoongesprek en actief
blijft wanneer U de oproep beëindigd.
Naast multi tasking beheerd Avertinoo nu ook beter de waarschuwingen voor mobiele radars en
risico zones.
Het is nu ook mogelijk tijdens een alarm een waarschuwing te doen via een simpele tap op het
centrale icoon.
Maak goed gebruik van deze nieuwe versie en
VEILIGE RIT MET

Avertinoo

MIJN HOOFDSCHERM :
Tijdens het opstarten van Avertinoo, gaat de A-GPS van Uw Iphone een pre lokatie
doen via triangulatie op de GSM-masten. De nauwkeurigheid is niet al te best en het
schotel symbool zal een draaiende sector hebben.

Eens deze pre lokatie is gedaan, zal de GPS een betere nauwkeurigheid proberen
via een echte satelliet lokatie. De nauwkeurigheid wordt aangegeven via het aantal
sectoren in het schotel symbool (meestal ergens tussen 23 en 75 meter)

Eens Avertinoo in staat is om te communiceren met de servers, zal het rode puntje
groen worden
Avertinoo is nu klaar.

Als u op het schotel symbool druk, draait de geek zone om
alternatief radars of server info te geven
Hier een vaste radar met zijn uniek nummer, straatnaam en de
afstand.

Hier Uw instellingen van Uw ledenpaneel op de website alsook de
GPS info :
van links naar rechts:
-laatste synchronisatie – synchronisatie interval
-POI versie– controlezone diameter
-latitude – richting
-longitude – GPS precisie

Naast uw snelheid, kan U volgende elementen raadplegen :
-Het aantal snelheidscontroles in een straal van 30 km rond Uw
positie. Deze straal kan U instellen in Uw voorkeurscherm op de website.

-Een druk op deze wereldbol zal een kaart openen met daarop Uw positie en flits
controles. De zoom functie om meer details te verkrijgen is voorzien. U kan op elk
moment deze kaart raadplegen en zien waar de controles zijn en of ze eventueel op Uw
weg zijn.
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-Het totaal aantal meerkatten in een straal van 30 km rond Uw
positie. Deze straal kan U instellen in Uw voorkeurscherm op de website.

-Er is geen kaart voorzien om de anonimiteit van de
gebruikers te respecteren. Dit was een uitdrukkelijke wens van de
meerderheid van de gebruikers.

-Het aantal Meerkatten die U voorafgaan op Uw weg en echt op Uw
lokatie waren.
-Meerkatten die U tegemoet komen worden niet in aanmerking
genomen.
De radiogolven zullen oplichten wanneer een opener een
waarschuwing doorgeeft.

-Indien U de Meerkatten die U tegemoetkomen meerekent, dan
verschijnt hun exact aantal in het groen net boven de 'geek'zone

-Het aantal Meerkatten die van Uw alertheid afhangen. Degene die
U volgen op Uw weg.

Ik luister naar mijn muziek bibliotheken :
Een druk op het symbool met 3 muzieknoten opent een nieuw scherm met alle
klassieke ipod functies, alsook de mogelijkheid om Uw bibliotheken te kiezen. U kan nu
ook Uw podcasts beluisteren.
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DE MELDINGEN :
-Avertinoo waarschuwt U voor vaste en mobiele radars, risico zones
(waar geregeld geflitst wordt) , gevaarzones (ongeluk, file en dergelijke)
en nu ook flitspaal zones (roodlicht camera's)
-De meldingen zijn visueel en via geluidssignalen of stem (naar
keuze)
-De afstand is in meters en voor vaste radars wordt de weg
opgegeven alsook de snelheid.
Radar

-De richting van een mobiele radar controle
wordt weergegeven via een pijl links of rechts van
het icoon (de 2 pijlen zullen nooit tegelijk
verschijnen zoals in ons voorbeeld)
Mobiele radars

Mobiele radars

-Mobiele radars en wegprobleem meldingen worden weergeven met
de pseudo van de melder alsook de tijds sinds de melding.
Gevaar

-Wij vragen al dan niet een alarm te bevestigen via 2 symbolen links
en rechts van het alarm symbool, kruissymbool (neen), vogelsymbool (ja)
-Dit is nu ook het geval voor risico zones
om de pertinentie te beheren via de servers. We
vragen u dan ook om de volgende vraag te
beantwoorden : is er een mobiel radar controle
op het moment dat U de zone kruist ?
Zie pagine 11

Risico zones

-U wordt maximaal 500 m voor de flitspaal
zone gewaarschuwd.

Flitspaal zone
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-Wanneer er zich geen vaste radar melding of risico zone op Uw
weg bevindt, zal het centrale deel een blauwe geblinddoekte Meerkat of
een weg tonen (dubbele tap op het scherm geeft
U de keuze)

-Als er zich op z'n minst 1 Meerkat voor U bevindt op Uw weg, dan
zal het centraal gedeelte een groene Meerkat of groene weg tonen
(dubbele tap op het scherm geeft U de keuze).

-Het aantal rechts van het uurwerk symbool,
onder de groene Meerkat, geeft de tijd weer sinds
wanneer de laatste opener op Uw exacte locatie
langs kwam.
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MIJN EERSTE MELDING :

-Om de meldingspagina op te roepen druk U
ergens op Uw Iphone scherm behalve op de symbolen :
Ipod, wereldmap, nacht visie, geek zone en
voorkeurspagina (i)
-De GPS coördinaten worden op dat

moment in het geheugen opgeslagen. U kan in alle
veiligheid alle andere gegevens kiezen alvorens de
melding door te sturen.
-Standaard is een mobiele radar in Uw richting
'voor' geselecteerd. Indien dit juist is, hoeft U enkel het
groene vogel symbool te toetsen. In 2 toetsen heeft U
uw melding gemaakt.

-Bij foute manipulatie of indien U geen
melding wenst te maken, hoeft U enkel het rode
kruis symbool te toetsen en U gaat weer naar de
hoofdpagina.
-Toets het onderste deel voor meldingen in
de andere richting en toets het centrale deel voor
meldingen in de 2 richtingen.
-Op deze manier is het melden van een
gevaar of risico in 3 toetsen gebeurd : pagina
opvragen, richting kiezen en bevestigen.
-De drie mogelijke meldingen (vaste radar –
mobiele radar – gevaar) en de toetsen zijn onderling afhankelijk.
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Weergave van controles en gevaarzones op de kaart *

Uw melding verschijnt onmiddellijk op de kaart (mobiele
radar en gevaarzone)
Uw positie wordt door een blauw punt weergegeven.
Een tap op het icoon geeft U sinds wanneer en door wie
deze waarschuwing werd doorgegeven
Ieder kan zijn eigen waarschuwing wissen via het kruisje
in het detailvlagje.
Om veiligheidsredenen van de bestuurder sluit de kaart
automatisch. U kan deze aftelling herzetten via het kruisje onder
links de kaart.

*De kaartfunctie gebruikt de SDK zoals toegelaten door Google en Apple.

Hoe vraag ik een vaste radar te verplaatsen, een flitszone aan te maken of extra informatie door te geven ivm
een melding ?
Als lid van ons forum krijgt u extra service, kan U ons team contacteren via Virginie (verantwoordelijk voor
de POI database) , informatie doorgeven, een melding aanpassen en dergelijke.
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IK REGEL MIJN VOORKEUREN :
-Op het hoofdscherm toets de « i » (informatie) om de voorkeurpagina te openen.

-Elke melding kan ingesteld worden zoals :

-waarschuwingsafstand waaronder
automatisch afstand
-waarschuwingsgeluid
waaronder
gesproken bericht.

een
een

-instellen van geluidsniveau, achtergrond
keuze
-snelheidsoverschrijding waarschuwing
(stem of geluid)
-activatie van de trilfunctie, flits bij
waarschuwing
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-U kan kiezen voor de motorrijder opties
--Een klein motor symbool op het hoofdscherm bevestigd U deze keuze.

-Het is inderdaad moeilijk als motorrijder
meldingen te maken.
Deze keuze neemt de
mogelijkheden weg. De motorrijder wordt dan niet
meer als Meerkat beschouwd, sinds deze niet in
staat is de groep te beveiligen. Maar de motorrijder
krijgt nog steeds de meldingen van de groep.

-Deze werking werd weerhouden om een andere gebruiker niet de valse overtuiging te geven dat hij
'veilig' is achter de motorrijder, wanneer dit niet waar is.

Op de hoofdpagina kan U de nachtmode kiezen via een tap op deze toets. Op
deze manier vermijdt U verblinding door het scherm tijdens U nachtritten.

Hartelijk dank voor Uw aankoop en

EEN VEILIGE RIT MET

Avertinoo
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WELKE REACTIES VERWACHTEN WE VAN DE GEBRUIKERS

-Velen onder U weten niet wat te doen of hoe te reageren op onze vraag om bevestiging dat op het
scherm verschijnt.
-Hier verduidelijken we de omstandigheden die zich kunnen voordoen.
• AVERTINOO vraag bevestiging van een mobiele radar dat werd gesignaleerd.
U beschikt over een kruissymbool (neen) en een vogelsymbool (ja) dat verschijnt wederzijds het
alarmsymbool.
Al naargelang er effectief een controle plaatsvindt op het moment dat U deze zone kruist, bevestigd
U via het vogelsymbool of niet via het kruissymbool.
De servers analyseren statistisch Uw antwoord en zullen naargelang het alarm annuleren voor
iedereen.
Indien U twijfelt, U ziet niets, het is onmogelijk om alles goed te bekijken .... U doet niets en laat het
alarm ten einde komen of U doet een sweep op het scherm zodat het alarm op Uw Iphone stopt.
•AVERTINOO vraagt of er een mobiele radar aanwezig is wanner U een risico zone betreedt.
Wanneer U in een risico zone komt, zal Avertinoo U vragen of er op dat moment een echte mobiele
radar controle is.
Naargelang wat U kan zien, vragen we U te bevestigen dat er inderdaad een mobiele controle is via
het vogelsymbool of niet via het kruissymbool.
De servers die deze zones nu actief en statistisch beheren, zullen naargelang Uw antwoord de zone
aanpassen. U bevestigd de controle en de server zal de zone automatisch veranderen in een mobiele
alarmzone voor een beperkte tijd.
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Wie is AVERTINOO ?

Avertinoo is een product van VISIALIS S.A.R.L. die reeds een andere applicatie uitbracht voor de
iPhone, iParazzi maakt het mogelijk beeld bibliotheken op afstand te beheren.
Het originele Avertinoo team bestaat uit :
-De beheerder, Sébastien, houdt zich o.a. bezig met publieke relaties en naverkoop service.
-de Programmeur bekend als Suricate, de man achter alle ingewikkelde algoritmen die Avertinoo doen
draaien.
-Virginie, verantwoordelijk voor de poi databank en het opvolgen van de veranderingen doorgegeven door de
gebruikers
Rond dit team kwamen 12 vrijwilligers van alle horizonten vrijblijvend hun steentje bijdragen.
De beta testers:
-wackybackyprod : graphisch specialist
-kiwain : meester in cartographie en geo lokalisatie
-bidouilleur : geniaal manusje van alles maar vooral onze vertaler van dienst
-lucpat : verantwoordelijk voor alle Belgische gegevens
-iPhil : forum moderator
-Greg : motorrijder en expert tester
-ccxvolant : test altijd en overal, zelfs als hij rondvliegt
-marsu : expert in Franse verkeerswetgeving
-SebONE : onze nieuwste beta tester maar ook de meest active
-Elbozo : heeft steeds nieuwe ideeën
-docben : onze andere belgische tester
-yaudot : Uw knecht van dienst, redacteur van deze notitie

Alle leden van het team en de beta testers zijn geregeld te vinden op het
forum waar ze met veel plezier U verder helpen en/of luisteren naar Uw opinies en
voorstellen.

Een webapplicatie om de GPS nauwkeurigheid van de Iphone te bepalen in Uw voertuig is
beschikbaar voor al onze klanten en potentiële klanten op het volgende adres : http://testgps.avertinoo.fr/

Een realisatie van Visialis – 16 juni 2010 – Tekst en layout yaudot – IIllustraties wackybackyprod
Nederlandse en Engelse vertaling bidouilleur
Page 12

