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Rose Point Navigationsprogram

Rose Point navigationsprogram henvender sig til
alle sejlere der ønsker et navigationsprogram
der kan det hele og ikke låser sig til enkelte
producenter af kort eller hardware.
Programmet giver ikke bare mulighed for at vise
søkort og position. Men alle skibets navigationsinstrumenter som GPS, dybdemåler, vindmåler,
fartmåler, AIS kan integreres og vises som en
integreret del af skærmbilledet.
Skærmbillederne kan vises i planlægningsmode
med traditionel Windows mimik eller i cruising
mode med store ikoner der er forberedt på
touch skærme og kan justeres i farver og lysintensitet, lige som der er mulighed for at lave
prædefinerede skærmbilleder for dag, tusmørke
og nat.
Alt er enkelt og intuitivt og kræver ingen specielle kundskaber at installere.

Skærm i cruising mode

Søkort

Rose Point navigationsprogram anvender de fleste forskellige korttyper.
S-57 ENC er de elektroniske søkort som de professionelle i handelsflåden køber. De
er forholdsvis dyre, men kan, med det rigtige udstyr, erstatte papirsøkort . Kort dækkende USA følger med programpakken.
S-63 ENC udspringer fra S-57 og er de anbefalede søkort til lystbåde.
Rasterkort i alle de mest populære formater kan anvendes. Herunder BSB4
Fotokort er ikke egnede til navigation, men Coastal Explorer understøtter fotokort fra
Maptech, Softchart og Geotiff fra internettet.
Topografiske kort der viser højder på det omkringliggende land kan downloades fra
internettet.

Radar

Rose Point har et bredt udvalg af radarer der passer til ethvert formål og anvendelse. Alle radarer kommunikerer med
computeren via et ethernet.
Med Coastal Explorer er der mulighed for både at få vist
billedet som traditionelt radarbillede og som radar overlag
på søkortet. Radaren indeholder features som rain, seaclutter, Autorange der tilpasser radaren til det valgte søkortbillede, Marpa, guard zones, parallel index og mange flere
features.

Radar skærmbillede med split screen.

System Krav

Windows XP, Windows Vista eller Windows 7
500 MB fri diskplads
CD Rom for installation af Software
DVD Rom eller internetadgang for installation af kort
SVGA 800 x 600 eller bedre skærm 1024 x 768 eller højere anbefales

Instrumenter

Coastal Explorer 2009 giver mulighed visning af navigationsinstrumenter og flere skærme på samme computer.
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