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Korkealuokkaiset kotimaiset 
Ultrapoint-koiratutkat 
ovat nyt nimeltään 
Ultracom-koiratutkia. 

Jälleenmyyjät:
www.ultracom.fi

Ultracom 
Merkki toimintavarmuudesta, 
kestävyydestä ja laadusta

Ultracom Koira-GPS
Vaativiin olosuhteisiin

Klassinen pantamalli Ultracom Koira-GPS on saavut-
tanut ansaitun suosion erinomaisella käytettävyy-
dellään sekä toimintavarmuudellaan ja kestävyydel-
lään. Vesitiiviin pannan kuuluvuus on huippuluokkaa 
mutta virrankulutus pieni. Pantaan voi vaihtaa 
kätevästi itse AA-kokoiset 1,2 V:n akut ja SIM-kortin.

Koira-GPS-laitteet

Ultracom Novus
Uusi muotoilu ja akkuteknologia

Vuoden 2014 odotetuin uutuus Ultracom Novus 
edustaa täysin uudenlaista muotoilua. Panta on 
pieni kooltaan ja kestävä rakenteeltaan. Novuksessa 
on muun muassa itse vaihdettava pantaosa, josta 
voit myös kytkeä koiran, sekä itse vaihdettava akku 
(3,7 V 18650 Li-ion) ja SIM-kortti.

Pantojen ominaisuuksia
•	 älykäs	seuranta
•	 automaattiseuranta		

5	sekunnin	välein
•	 usean	pääkäyttäjän	tuki

•	 monipuoliset	hälytykset
•	 tarkka	ja	säädettävä	

haukkulaskuri
•	 erinomainen	GSM-kuuluvuus	

•	 pitkä	toiminta-aika
•	 vesitiivis
•	 2	vuoden	takuu



Kartta-aineistot
•	 MML:n	maastokartat		

Suomesta
•	 maastokartat	Virosta
•	 ilmakuvakartat	Suomesta	ja	Virosta
•	 ilmaiset	karttapäivitykset
•	 tilaraja-aineisto	Suomesta	vuodeksi	

Ohjelmistoon	on	saatavana	kartta-aineistoa 	
myös	Ruotsista	ja	Norjasta.

ohjelmiStot

Ultrapoint maasto
Karttaohjelmisto passikaverille

Ultrapoint Maasto on helppokäyttöinen ja monipuolinen 
ohjelmisto, jossa maksat vain käyttöajasta. 

Saatavana
•	 1	kk:n	lisenssillä
•	 3	kk:n	lisenssillä

Kartta-aineistot
Lisenssin	voimassaoloaikana	rajoittamattomat	kartta-	
lataukset	MML:n	maastokartta-	ja	ilmakuvakartta-aineistosta

Ultrapoint Pro
Karttaohjelmisto metsästäjälle

PRO-ohjelmisto on täydellinen ohjelmisto metsästäjälle: 
toimintavarma ja helppokäyttöinen. Yksinkertaisen 
käyttöliittymän ja monipuolisten toimintojen ansiosta 
ohjelmisto soveltuu GPS-laitteiden ja ohjelmistojen 
paikantamiseen sekä maaston tutkimiseen.

PRO-ohjelmisto	on	myös	pääkäyttäjäohjelmisto,	jolla	
voit	käskyttää	Ultracom	GPS	-laitteita.	

Java

•	 soveltuu	Android-,	
Windows	Phone	-	ja	Java-
käyttöjärjestelmien	
puhelimiin	ja	tabletteihin	

•	 datapohjainen	paikannus
•	 oman	sijainnin	seuranta
•	 mittaus-/merkintätoiminto
•	 chat-toiminto	nopeaan	

viestittelyyn

•	 yksinkertainen	ja	nopea	
käyttöliittymä

•	 laitteiden	seuranta	myös	
tietokoneella

•	 yhteensopiva	Tracker-/
Pointer-merkkisten	GPS-
laitteiden	ja	ohjelmistojen	
kanssa	(vaatii	lisäpalvelun)

•	 ja	paljon	muuta

Viro Norja RuotsiSuomi

Veloituksetta!

Kokeile 
veloituksetta!

www.ultracom.fi

lisäpalvelut 
tarpeen mukaan

Perus-palvelupaketti
•	 datayhteydellä	paikantaminen
•	 reaaliaikainen	tai	jälkikäteinen		
seuranta	tietokoneelta

•	 chat-toiminto

Laaja-palvelupaketti
Perus-palvelupakettiin		
kuuluvien	lisäksi:
•	 tilarajat
•	 piirtotyökalu

Sisältyy vuodeksi PRO-ohjelmistoihin 
veloituksetta sekä Maasto-ohjelmis-
toon ostettavaan käyttöaikaan.

Tracker-/Pointer-yhteensopivuus
•	 Tracker-/Pointer-merkkisten	
laitteiden	ja	ohjelmistojen	
paikantaminen	datayhteydellä	

•	 vaatii	voimassa	olevan		
Perus-	tai	Laaja-palvelupaketin	

Kaikki tuotteet ja ominaisuudet: 

www.ultracom.fi

HINT
A

Ohjelmistojen ominaisuuksia



Yhdistävä tekijä
Ultracom-koiratutkien suunnittelusta ja 
kehittämisestä vastaa pohjoissuomalainen 
Ultracom Oy. Yritys on tehnyt pitkään 
uraauurtavaa työtä GPS/GSM-pohjaisten 
koiratutkien eteen. Se on tuonut ensimmäisenä 
markkinoille lukuisia ominaisuuksia 
haukkulaskurista piirtotyökaluun ja 
datapohjaiseen paikannukseen. 

www.ultracom.fi


