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Nautin en Navionics

Helaas kan je niet op ALLE software en/of hardware gebruik maken van de Nautin-boeienbestanden. Er zijn
namelijk véél besturingssystemen en véél verschillende apparaten en ook nog véél kaartformaten. En die
hebben allemaal zo hun eigen “taal”.
• Windows, Android, Linux, iOS zijn besturingssystemen voor computers, laptops en smartphones
• OpenCPN, WinGPS, WaypointsGPS, Seaclear, Locus zijn de navigatie software programma’s die in
Nederland veel gebruikt worden.
• DKW2, ENC, oeSENC, BSB, C93 zijn veel gebruikte kaartformaten.
In vrijwel elke combinatie van bovenstaande 3 is het gebruik van de Nautin-boeienbestanden wel mogelijk. Het
grootste probleem zit hem in de vaste kaartplotters. Die zijn vaak erg “gesloten” en laten weinig ruimte voor
eigen toepassingen van de gebruiker. Ze werken veelal alleen met het bij de plotter behorende kaartformaat.
Het meest voorkomende formaat is Navionics. En juist vanuit die hoek krijgen we veel vraag naar de
mogelijkheid om Nautin-boeienbestanden toe te kunnen passen.
Nautin-boeienbestand op tablet of smartphone
Als je de Navionics-app op een tablet of smartphone hebt geïnstalleerd is het relatief eenvoudig. Je hebt een
Navionics-account nodig én hun aanvullende software “Community Edits”. Die vindt je bij Menu > Settings >
Community Edits. Daarin kan je een extra kaartlaag met het Nautin-boeienbestand maken.
Hoe dat precies werkt weet ik helaas niet, maar je zou dat moeten kunnen vinden op:
https://navionics.secure.force.com/kb/pkb_Home?q=Community%20Edits&l=en_US
Nautin-boeienbestand op een vaste plotter
Als je Navionics-kaarten op een vaste plotter hebt, dan hangt het van het model van je plotter af of je daar
gebruik kan maken van “Community Edits”.
Een volledige lijst van geschikte plotters met Navionics-kaarten vind je op
https://dbe2w38xsulyl.cloudfront.net/wysiwyg/docs/Compatibility_Guides/EMEA_APAC_CompatibilityGuide.pdf

Zoek daar naar de plotters van de diverse merken waar een groen bolletje bij staat.
Kom je er toch niet uit, dan kan je je (Nederlandstalig!) wenden tot Navionics.
Eenvoudig een e-mail naar Jacco Willemsen via help@navionics.com

