
Sådan kan man lave egne POIs til navigationsprogrammet Sygic på Android enheder.
Du skal bruge:
En PC
Et datakabel til at forbinde PC med den berørte enhed 
Programmet "Notesblok" som er en del af Windows
Et fotobehandlingsprogram, f.eks Photo Filtre, som kan hentes på nedenstående link. Kopier alle 
filer ind i en mappe på din PC.
https://www.dropbox.com/sh/f101vkulhowznff/AACQPWUEjk0Cvb2moJ0oCOcra?dl=0
Programmet RUPI Convertor, som kan hentes her:
https://www.dropbox.com/s/swq652ogxmj85lg/SygicRupiConvertor%20%281%29.zip?dl=0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi laver et par eksempler step by step. 2 steder på Bornholm med hver sit ikon.
1) Båstad strand som ligger her: E14.876796 N55.234814 
2) Tejn havn som ligger her: E14.836083 N55.247875

Vi åbner Notesblok

Skriv koordinater som vist, og tilføj valgfri tekst.
Gem filen i en mappe, som du opretter til formålet. Husk at filen skal hedde .txt. I eksemplet kalder 
vi den "tejn". Lav den anden på samme måde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De 2 .txt filer ligger nu i en mappe jeg har oprettet, så de er nemme at finde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Åbn RUPI Convertor

Vælg "Browse Files"

Find filerne i mappen hvor du gemte dem, og marker begge .txt filer



Vælg "Convert to RUPI". RUPI filerne finder selv mappen hvor .txt filerne er.

Nu kan du slette .txt filerne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu skal vi lave ikonerne, der ønskes vist på kortet:
Åbn et fotobehandlingsprogram. Jeg bruger Photo filtre, som er gratis og kan alt det jeg har brug 
for.



Åbn den mappe hvor dit billede der skal bruges til ikon ligger.

Jeg har valgt min autocamper, som nu skal beskæres, rettes i størrelse og gemmes i .bmp



Jeg trækker et kvadrat så ikonet bliver som jeg vil have det.
Vælg billede og Crop/beskære



I menuen "billeder" vælger jeg "billedstørrelse"
1 vælg "pixels"
2 fjern flueben i "Bevar side forhold" for at sikre at ikonet bliver kvadratisk
3 Vælg 50 for både højde og bredde



1) Gem ikonet i mappen hvor RUPI filerne ligger
2)  Filnavnet skal være nøjagtig det samme som den tilhørende RUPI fil
3) Formatet skal være .BMP
Lav det andet ikon på samme måde (du kan naturligvis bruge det samme ikon, når blot du omdøber 
det til den nye RUPI fil.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg har nu gemt mine 2 POI med tilhørende ikoner, og de er klar til at installere.
Marker alle 4 filer og "kopier"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Forbind din PC med den enhed POI skal installeres på:
Gå ind i "Denne PC" og vælg den tilkoblede enhed
Vælg stien som anført her. (Jeg har Sygic på Sd kort, derfor vælger jeg "Card)
Hvis du har Sygic på enheden vælges den.
Hvis der i "Maps" ikke er en mappe der hedder "import" skal du selv lave en.
Sæt de kopierede filer ind i mappen "import"
Fjern kablet og start Sygic på din enhed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Når du starter Sygic kommer denne boks frem
Vælg JA



Vi kan nu se de nye POI i Sygic



Ved at vælge ikonet for Tejn kommer vores tekst frem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rigtig god fornøjelse, og det er ikke så svært som det umiddelbart ser ud til, når først det hele er 
installeret.
Lav et dit eget lille ikonlager, så tager det kun få minutter.



Du kan godt installere POI i store bundter, når blot der en txt og en BMP fil af samme navn, for 
hver POI.
Rigtig god fornøjelse, med venlig hilsen John Ahrenkiel


