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Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe
toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal voordelen.
Het is makkelijker om basecamp te installeren dan mapsource, u kunt het gratis downloaden en er hoeft ook geen andere
versie reeds geinstalleerd te staan.
Ik zal hieronder een aantal eigenschappen beschrijven:
Installatie Basecamp.
Basis gebruik, laden tracks.
Tracks maken, bewerken, knippen en plakken
Routes maken, bewerken, knippen en plakken
Birdseye afbeeldingen laden.
Diverse tips
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INSTALLATIE

BASECAMP

Basecamp heeft wel een aantal minimale vereisten voor de PC:
Windows XP Service Pack 3 or later is required.
.NET framework 3.5 SP1 is required. A current version of .NET will be installed if needed.
1 GB of system memory is required, 2 GB of system memory is recommended when using BirdsEye Imagery or
Garmin Custom Maps.
A video card that supports OpenGL version 1.3 or later is needed to enable the 3D view.
If you experience problems when interacting with the map views, please make sure that you have installed current
video card drivers.
BaseCamp will recognize all MapSource products except BlueChart.
BaseCamp does not work with serial GPS devices.

Voldoet u de PC hier aan dan kunt u Basecamp installeren.
Ga naar: www.garmin.com/basecamp
En kies voor Download

De makkelijkste manier is om in het volgende scherm 'uitvoeren' te
kiezen. De meer ervaren computer gebruiker kan ervoor kiezen het
bestand eerst op te slaan en daarna pas uit te voeren, wacht tot het
bestand is gedownload: (bij firefox eerst opslaan en dan het bestand
uitvoeren)

Na het downloaden start de installatie, u kunt een melding krijgen met
de vraag of u het programma wilt toestaan wijzigingen aan te brengen,
hier kiest u 'Ja' Daarna krijg u het volgende scherm te zien en kiest u
voor 'Volgende'

In het volgende scherm zet u een vinkje voor 'Ik ga akkoord met de
voorwaarden in de licentieovereenkomst' en vervolgens kiest u voor
'Volgende'
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Vervolgens wordt het programma op uw computer geinstalleerd:

Aan het einde van de installatie krijgt u het volgende scherm te zien,
wanneer u nu voor 'Gereed' kiest wordt het programma gestart.

LET OP het kan gebeuren dat het programma niet vanzelf start ondanks
het vinkje voor 'BaseCamp nu starten' Geen paniek ga naar Start > (alle)
Programma's > Garmin Onder het kopje Garmin ziet u twee programma's
staan, BaseCamp en MapInstall

U kunt hier kiezen voor BaseCamp en het programma zal starten.
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BASIS

GEBRUIK,

LADEN

V AN

TRACKS

Hieronder staat een uitleg hoe u de gpx (tracks) bestanden kan openen en kan verzenden naar de gps.
Als voorbeeld gebruiken we een zip file met een gpx file. Het originele bestand kan gedownload worden via
Cyclingeurope.nl.
Download de bestand van de site.

Kies voor opslaan.
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Onthoud waar u de zip file opslaat.

Kies voor openen. U gaat nu naar de map waar het zip bestand is
opgeslagen.

Klik nu met de rechtermuisknop op het zip bestand.
Kies nu voor "alles uitpakken"

U kunt het bestand uitpakken in de huidige map.

U ziet nu de uitgepakte bestanden.

Open Garmin basecamp, klik nu op bestand, importeren.

Selecteer het gpx bestand.
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U krijgt nu een overzicht van de track.
1. De track komt in een aparte lijst
2. Klik op het groene kader en zie een overzicht van de
gegevens, de track staat daar ook bij.
3. Selecteer de track bij 2 en deze word op de kaart
weergegeven.

Klik nu met de rechtermuisknop op de track/ spoor.
Kies voor verzenden aan.
Selecteer uw gps en de track word verzonden.

Bij de gps staat nu een groen vinkje, de data is ontvangen.
Bij de tracks op uw gps staat de track nu ook weergegeven.

Hieronder staat een video die alle stappen achter elkaar uitvoerd.
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TRACK

BEW ERKEN,

KNIPPEN

EN

PLAKKEN

Mocht een track teveel punten bevatten of moet er een stukje veranderd worden. Het kan met basecamp, hoe? De meeste
opties vindt u hieronder.
Track/ spoor punten verwijderen
1. Selecteer de "verzameling" waar de track zich in bevindt.
2. klik onderin op het sporen icoon
3. selecteer de gewenste track
4. Met het gummetje kunt u een punt verwijderen.

punten toevoegen

1. Selecteer de invoegen knop.
2. klik op de track/ spoor.
3. Plaats nu het nieuwe track/ spoor punt.

Track/ spoor samenvoegen
1. Selecteer beide track die u wilt samenvoegen. Houd daarvoor de
CTRL toets ingedrukt terwijl u met de muis beide tracks
selecteerd.
2. klik nu met de rechtermuis op de geselecteerde tracks, en kies
voor geavanceerd. Kies nu voor geselecteerde sporen
samenvoegen.
3. De tracks worden nu in alfabetsche volgorde weergegeven. Deze
volgorde is niet correct in ons voorbeeld. Zie de extralin bij de
groene pijl (afbeelding 2)
4. Verander de volgorde met het pijltje naast de tracks.
5. Is de volgorde correct? klik dan op OK. De track/ spoor loopt nu
ook netjes door. (afbeelding 3)
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ROUTES

MAKEN

EN

BEW ERKEN

Het voordeel van routes is dat de meeste gps-en dan ook routering aangeven.
Een route maken:
1. Ga in de menubalk naar Nieuw en selecteer Route
2. Kies nu een startpunt en een tweede punt op de kaart. Als het
tweede punt is gezet word de route berekend.
In de "oude basecamp versie kunt u dubbelklikken op de
route, daar kunt u de routering instellen.
In de "nieuwe" versie kunt u kiezen voor profielen,
daarmee word de routering ingesteld.

3. blijft deze stappen herhalen om u route verder te tekenen

Routes samenvoegen
1. Als u meerdere routes wilt samenvoegen kan dit ook
2. Selecteer beide routes. Of door slepen of met CTRL en 2 routes
aanklikken.
3. Klik met de rechtermuis knop op de routes > ga naar
"geavanceerd" > de geselecteerde routes samenvoegen
4. Controleer of de volgorde klopt.
5. Verander eventueel de volgorde > klik op één route > gebruik de
pijl aan de linker kant om hem op of neer te bewegen.
6. Klik op OK als de route klopt.

Punten invoegen
1. Het kan zijn dat een route niet de gewenste weg volgt, u kunt
daarom punten toevoegen aan de route.
2. Selecteer in de menu balk de invoeg knop.
3. Klik nu op de lijn tussen twee punten, de grijze lijn word
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3. Klik nu op de lijn tussen twee punten, de grijze lijn word
zichtbaar.
4. Gebruik de pijl op de kaart of de pijltjes toetsen op het
toetsenbord, om de kaart te schuiven.
5. Klik nu op een weg waar de route langs moet lopen.

Het is ook mogelijk alle stappen in een video te bekijken.
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BIRDSEYE

AFBEELDINGEN

LADEN

Meer informatie over Garmin Birdseye kunt u vinden op de speciale Birdseye pagina
Open garmin basecamp
klik op new en dan birdseye image

Vergroot het kader aan de rechterkant.

kies het detail.

22-2-2012 20:43

GPS-info.nl > Garmin Basecamp

7 van 8

http://www.gps-info.nl/garmin_basecamp.php

De data wordt gedownload.

De afbeelding bestaat uit diverse afbeeldingen.

Als de data is gedownload kan je de gelijk overbrengen naar de gps.

Bij instellen, kaart. Kan je de kaarten aan/ uit zetten.

U krijgt dan het volgende beeld op de gps.
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DIV ERSE

TIPS

Basecamp kan tracks (sporen), routes en waypoints beter syncroniseren dan Mapsource
Het is mogelijk een hele "verzameling" te exporteren als GPX om zoals back up te gebruiken
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