Pressmeddelande 2013-10-31:

Lagra favoritplatser med bilder i appen ”Places & Photos”
Idag släpps appen ”Places & Photos” för iPhone. Den kombinerar GPS, bilder och text på
ett smart och lättanvänt sätt.
– Har du någon gång velat hitta tillbaka till det där svampstället eller den mysiga picknickplatsen men inte
lyckats? Då förstår du hur användbart det är med en app som enkelt och smidigt låter dig spara GPSpositioner och kombinera dem med bilder och text om varje plats. Att sätta en kartnål på en plats kan man
göra med många andra appar, men efter ett tag har man glömt vilken nål som markerade vad. Den stora
poängen är att koppla ihop kartinformationen med foton från platsen. Det är just det som gör den nya appen
Places & Photos så användbar, förklarar Magnus Berglund, apputvecklare och grundare av Viatact AB.
Appens funktioner:
– GPS: Spara platsen där jag är.
– Spara en annan plats genom att peka på kartan
– Ta bilder och skriv kommentarer. Lagra dem ihop med platsen.
– Sök upp en sparad plats via kartan eller via en lista.
– Dela med e-mail eller SMS.
– Appen använder kartor och satellitbilder från Google Maps.
– Möjlighet att sortera platser i mappar kommer som en tilläggsfunktion i en senare version.

För mer avancerade användare, som även vill kunna hantera kartkoordinater, kan appen samverka med de två
tidigare koordinatapparna från Viatact: ”Svenska koordinater” och ”Grid Tool”. För detaljer om detta, skicka
en förfrågan via kontaktformuläret på www.viatact.com, eller följ Viatact på Mynewsdesk, där mer
information kommer vid ett senare tillfälle.
Appen finns fr o m idag (2013-10-31) tillgänglig för nedladdning från App Store:
http://itunes.apple.com/app/places-photos/id698570447?ls=1&mt=8
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Detta pressmeddelande i PDF-format, med bilder, finns tillgängligt här:
http://www.viatact.com/sv/press/places-and-photos-131031sv.pdf
Skärmbilder i full upplösning, för redaktionell publicering, finns här:
http://www.viatact.com/sv/press/places-and-photos-screenshots-131031UK.zip
Tidningsredaktioner, journalister och bloggare kan höra av sig för att få gratisexemplar av appen för review.
Kontakta Viatact här: http://www.viatact.com/sv/contact/
–
Viatact AB är ett litet apputvecklingsföretag, baserat i Lund, som dels utvecklar egna appar, de flesta inom
navigation och kartor, dels erbjuder konsulttjänster.
Läs mer om Viatact på webben: http://www.viatact.com/sv/
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