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Strona g PDA + Navi Maperia.pl nowy lokalizator internetowy

Wersja mobilna
m.Telix.pl

 Maperia.pl nowy lokalizator internetowy 

Wraz z pocz tkiem roku ruszy w Polsce lokalizator internetowy, posiadaj cy cechy 
serwisu spo eczno ciowego, dzi ytkownicy maj mo liwo zamieszczania
zdj , o
informacji dotycz cych lokalizacji w Polsce i na wiecie. To tak e serwis mobilny dla 

uguj cych sieci 2G/3G. 

dy u ytkownik
sieci mo e, bowiem za o y na mapie ulubione miejsca i 
obiekty wraz z ich zdj ciami oraz filmami wideo. Maperia.pl to tak e miejsce spotka
ludzi z danego miasta i regionu. 

Serwis Maperia cechuje mo liwo cych si w pobli u
poszukiwanej lokalizacji, po okre leniu konkretnej odleg o ci (np. w promieniu 10 km). 
Uzupe nia widok mapy zdj ciami i filmami wideo, dodanymi przez u

niej bardzo 
nicowana spo eczno .

Maperia.pl mo e pos u y y i wska e niezb dne dla 
nich miejsca: stacje paliw, serwisy samochodowe, zajazdy i przydro ne bary, pomo e
turystom odnale ciekawe zabytki, atrakcyjne noclegi i dobre restauracje, zapewni 
niezapomniane doznania amatorom sztuki, odwiedzaj cym kina, teatry, opery i 
filharmonie, a tak e usprawni codzienne 
u yteczno ci publicznej, takich jak bankomaty, salony pi kno ci, szko y, sklepy, szpitale 
i wiele innych. 

Maperia to nie tylko internetowe narz dzie lokalizacyjno spo eczno ciowe, ale te serwis
sto korzystaj

interesuj ce nas miejsca, przejrze
ich zdj cia, przeczyta podstawowe informacje oraz opinie i komentarze dodane przez 
u

Rzeczywisto , dzi a ciciele iPhone
mog zainstalowa aplikacj layar i ogl da na bie co to, co dzieje si w ich najbli szej
okolicy.

o: Maperia.pl
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Oce ten artyku w skali od 1 do 10.
Aktualna ocena: 7.50 (g osy: 2)

Skanuj c fotokod telefonem po czysz si z serwisem mobilnym m.telix.pl
bez potrzeby r cznego wpisywania adresu
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jest rozwi zaniem dla tych, 

urz dzenia
cz cego w sobie cechy 

telefonu zorientowanego na 
us ugi LBS (us ugi oparte o 
lokalizacj - Location Based 

Services), mobilnej przegl darki internetowej i 
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iPAD i to wszystko?
Na t Konferencj ludzie
czekali od dawna, nigdy 
dotychczas nie by o tyle 
plotek i docieka
dotycz cych nowego 
produktu Apple. Po tej 
konferencji oczekiwano 

wiele od premiery tabletu, po prezentacje nowych 
od wie

o premierze iPhone OS 4.0.
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Play obni a ceny Nokia 6600i slide

Od poniedzia ku (1.03.2010r) 
Play obni a ceny telefonu Nokia
6600i slide.(152)

60 minut do szystkich sieci za 25 
z w Orange POP

Oferty wymy la si dla ludzi -Play
VIDEO

Era rozwa a wprowadzenie nielimitowanych 
po cze w ramach sieci

Samsung i5700 Galaxy Lite w ofercie Play

Jak dlugo b dzie trwala oferta stan darmowy 
w Play?
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Plantronics, Altec Lansing, Clarity
Telix.pl poleca zakup w LucasGSM 
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