INVOEREN VAN SPOOR GERELATEERDE POI’S
Maak eerst een map aan en noem die update of diverse updates of nieuw.
Geef het een naam zodat wij weten dat het iets zou moeten zijn wat we niet
hebben of gewijzigd is.

En de rest wijst vanzelf. Hierna kan je poi’s toevoegen. Ik ben vanuit het
startscherm begonnen.

Tot hier is het wel duidelijk denk ik. Als je op het pijltje rechtsboven klikt dan
word de kaart gecentreerd waar je staat. TOMTOM heeft echter de
“vervelende” eigenschap je altijd op de weg neer te zetten. Dus is het altijd
een beetje inschatten waar de poi moet komen. Ik zelf “schuif” soms een
beetje om alles op de juiste plaats te krijgen. Hiermee bedoel ik dat ik het
blauwe rondje met een PDA pen op een andere plek dan de weg neerzet
om toch bij of in de buurt van het spoor te komen.

Dan krijg je dus dit. Stel dat hier een relaiskast staat dan klik ik nu op het
onderste blauwe rondje.

Hierna voer je in wat het is. Een voorbeeld staat hieronder.

Uiteraard, als je mee wilt helpen met het invoeren van alle gegevens moet je
wel een mapje hebben aangemaakt met update(Of vergelijkbare naam) en
alles daarin zetten, want anders is het voor ons niet te overzien.
Wij moeten ons bestand of eigenlijk moet ik zeggen de bestanden nog
perfecter maken. Dit duurt even, want ook wij werken gewoon. We proberen
er 1 geheel van te maken.
Het geheel zou moeten worden:
Object - naam/nummer - baanvak of emplacement - kilometerring
Ws
157A
Breda
55.073
Dit was zo maar even uit de lucht gegrepen voorbeeld, maar wel wat ik
bedoel. Ws staat voor wissel, SN voor sein, RK voor relaiskast. Enz. enz.
Als je ziet dat iets weg is, klik erop, als zijnde update en vermeld welk object,
alsof je toevoegt, maar dan als laatste schrijf je: Verwijderd, of is weg of iets in
die geest.

Hoop dat het zo duidelijk is voor iedereen.
Nog wel even een klein ding. Zet de poi’s niet bij een overweg of hek, want
dan weet je nog niet waar je zijn moet als je naar een kast of wissel of sein
moet lopen. Ik gebruik altijd de optie BEKIJK KAART zodat je kan zien hoever
het object nog weg is. En of je naar links of naar rechts moet.

