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Appen som låter dig köra hoj !
När man kör motorcykel krävs all koncentration på trafiken och fordonet, därför måste en 
app som skall användas under körning klara sig själv. Det var idén bakom appen MCTrail. 
Det finns många appar som spelar in färdvägen med hjälp av iPhonens inbyggda GPS 
men ingen av de är riktigt anpassade för MC-körning.

MCTrail spelar alltså in hur man färdas med motorcykeln och inspelningarna kan sedan 
laddas upp till DropBox eller skickas med epost. Under körning visas hastighet och tid 
med tydliga siffror på iPhonen, man kan även visa en rörlig karta som visar det inspelade 
spåret. Funktioner har lagts in för att spara batterikapacitet men framförallt är det fokus 
på säkerhet.	  !
Det finns flera appar som gör ett alldeles utmärkt jobb att spela in joggingrundan, båtfärden 
eller varför inte motorcykelturen. Men de är oftast fullmatade med funktioner som egentligen 
inte behövs och som krånglar till handhavandet. Det kan krävas många knapptryckningar 
innan inställningar gjorts och det är lätt att glömma någon inställning och så blir resultatet inte 
som man ville.  
Med MCTrail behöver du bara starta inspelning så sköter den sig själv. Antingen låter du den 
vara aktiv och får då se hastighet, tid och en rörlig karta på iPhonen, eller så lägger du den i 
bakgrunden och startar någon annan app som skall synas under färden. MCTrail pausar 
automatiskt vid stopp kortare än 30 minuter för att det inspelade spåret skall bli snyggt. För 
att spara datamängd för nedladdning av kartor så kan kartfunktionen stängas av. Det går 
också att ställa in hur noggrann inspelningen skall vara, hög noggrannhet ger större filer vid 
exporten.  
Appen kommer att utvecklas med användbara funktioner men enkelhet och säkerhet 
kommer alltid att vara viktigast. Det finns till exempel planer på inspelning av vägens kvalité, 
Facebook-koppling och presentation av inspelningarna på en webbsida. !
FAKTARUTA !
! •	 Inspelning av motorcykelturen i GPX- eller KML-format         
	 •	 Export av inspelningen till DropBox eller via epost         
	 •	 Aktuell hastighet och tid visas med tydliga siffror under körning         
	 •	 Man kan välja att visa en rörlig karta där det inspelade spåret presenteras         
	 •	 Inställbar noggrannhet vid inspelningen         
	 •	 Inspelning startas och stoppas automatiskt vid t.ex. rödljus och andra kortare stopp         
	 •	 Vid ett längre stopp stängs GPSen av och inspelning måste startas manuellt         
	 •	 Möjlighet att öka funktionaliteten med köp inuti appen         
	 •	 Kräver iOS7 och gör sig bäst på iPhone 5         
	 •	 Fler funktioner är planerade         !
KONTAKT	  !
epost:		 support@mctrail.iphoneappz.info 
webb:		 http://mctrail.iphoneappz.info 
AppStore:	 https://itunes.apple.com/se/app/mctrail/id717923897

https://itunes.apple.com/se/app/mctrail/id717923897

