
 

   

  
  

  

    

    

   

 

 

 

Nawigacja Panorama Firm 

 

Panorama Firm Nawigacja to mobilna nawigacja GPS. Do prawidłowego jej działania, nie 

jest wymagane połączenie z Internetem. 

 

Jak wytyczyć trasę? 

Wpisujemy w pole „Szybkie wyszukiwanie” swoje zapytanie, np. nazwę ulicy, 

miejscowości lub obiektu, do którego chcemy dotrzeć. Nawigacja wyświetli listę 

podpowiedzi, z której należy wybrać interesujący nas cel podróży. Po jego określeniu, 

pojawi się ekran ze szczegółami wybranej lokalizacji (np. nazwa ulicy, miasta, dzielnicy, 

współrzędne geograficzne), gdzie mamy do wyboru dwie opcje: Mapa i Trasa. 

 

Klikając w opcję „Mapa” zobaczymy cel naszej podróży na mapie. Jeśli wybierzemy opcję 

„Trasa”, nawigacja rozpocznie wytyczanie trasy z naszej aktualnej pozycji do wybranego 

celu. Po chwili otrzymamy kolejne dane: czas podróży, odległość do celu oraz trasy 

alternatywne. Możemy również zmienić opcję jazdy samochodem na trasę na piechotę. 

 

Jak zacząć korzystanie z nawigacji? 

Jeśli chcemy zacząć podróż, klikamy zielony przycisk „Rozpocznij nawigację”. 

Przeniesiemy się wówczas na mapę trójwymiarową. Wraz ze zmianą naszej pozycji, 

zmieniać się będzie również pozycja wskaźnika na mapie, a głos przewodnika będzie 

nam czytał kolejne wskazówki dojazdu. Na górze mapy wyświetlana jest nazwa 

najbliższej ulicy, do której dojeżdżamy, u dołu – nazwa ulicy, na której obecnie się 

znajdujemy. Przycisk po prawej stronie nazwy ulicy, na której się znajdujemy, włącza 

dodatkowe opcje, takie jak wyświetlanie najbliższych stacji benzynowych, restauracji 

czy noclegów. Klikając przycisk z literą P włączymy opcję parkowania w pobliżu, która 

zaprowadzi nas do najbliższych parkingów. 

 

Poniżej danych o odległości i czasie podróży znajdziemy także przycisk, przenoszący nas 

do symulatora trasy oraz przycisk opcji trasy – tam możemy zdecydować, jakich dróg w 

wytyczaniu trasy nawigacja ma unikać. 
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Po lewej stronie znajdziemy wskaźnik odległości od najbliższego manewru (np. skręt w 

lewo, skręt w prawo, zawrócenie itp.) oraz czas, jaki pozostał do końca podróży, a także 

odległość od celu. Klikając ikonę w prawym górnym rogu możemy wyświetlić dziennik 

trasy - wskazówki, dotyczące całej podróży. 

 

Jakie inne opcje oferuje Panorama Firm Nawigacja? 

Po uruchomieniu aplikacji, oprócz możliwości szybkiego wyszukiwania, możemy 

skorzystać z paska opcji u dołu nawigacji (pasek opcji znika po upływie kilku sekund, 

można go przywrócić, wyciągając go przesunięciem palca). Dostępne opcje to: Mapa, Idź 

do, Ja, Sklep i Ustawienia. 

 Mapa – przenosi nas na widok trójwymiarowej mapy z zaznaczoną naszą obecną 

lokalizacją. 

 Idź do – pozwala na szczegółowe wyszukanie dowolnego adresu, do którego 

chcielibyśmy dojechać. Możemy tutaj określić kraj, miasto, ulicę, kod pocztowy 

czy współrzędne geograficzne. Mapy innych krajów oraz dodatkowe głosy są 

dostępne w nawigacji za jednorazową opłatą. 

 Ja – wyświetla profil użytkownika, gdzie możemy zobaczyć zainstalowane zasoby 

oraz wyświetlić listę ulubionych tras. 

 Sklep – dzięki opcji sklep możemy dokupić dodatkowe mapy i głosy. 

 Ustawienia – pozwalają na ustawienie głośności, jednostek metrycznych oraz 

wybranie głosu i dostosowanie mapy (perspektywa 3D, automatyczny zoom, 

budynki 3D), włączenie alertów (informacje o fotoradarach, alert przekroczenia 

prędkości) oraz wyświetlenie informacji o nawigacji. 

 

Dodatkową opcję stanowi pełna integracja nawigacji z aplikacją mobilną Panoramy 

Firm. Jeśli w aplikacji Panoramy Firm znajdziemy interesującą nas firmę, wystarczy 

kliknąć na przycisk Nawigacja, a Panorama Firm Nawigacja automatycznie wytyczy 

trasę z naszej lokalizacji do wybranej firmy. 
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