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GT Reittikarttaohjelmiston asennusohje ja käyttöehdot
Voit tallentaa WeTransfer-linkin kautta ladatun asennuspaketin suoraan sille koneelle, johon itse ohjelman
asennus tehdään. Luo tässä tapauksessa koneelle kansio, johon asennuspaketin tiedostot talletetaan.
Vaihtoehtoisesti asennuspaketin voi tallettaa esim. muistitikulle ja tehdä asennuksen muistitikulta käsin.
Gt Reittikartta-ohjelman asentaminen vaatii Windows-osaamista.

GT Reittikartta Suomi/Suomi Pro,
asennuksen valmistelevat toimenpiteet / Windows 10
Seuraavat Windowsin termit ovat englanninkielisestä Windows-käyttöjärjestelmästä.
.NET Framework 3.5
• Valitse Control Panel > Programs and Features
• Valitse vasemmasta reunasta linkki: Turn Windows features on or off
• Ruksaa .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) aktiiviseksi (jos ei ole)
Maa-asetukset
• Valitse Control Panel > Region
• Formats-välilehti / Format: valitse Finnish (Finland) (jos ei ole)
• Location-välilehti / Home location: valitse Finland (jos ei ole)
• Administrative-välilehti / Language for non-Unicode programs: valitse Finnish (Finland) (jos ei ole)
Internet-yhteys
Ennen GT Reittikartta Suomi/Suomi Pro -ohjelman asentamista varmista, että sinulla on Internet-yhteys päällä.
Ohjelman tuoterekisteröinti vaatii Internet-yhteyden. Varsinainen ohjelman käyttö asennuksen jälkeen ei
vaadi Internet-yhteyttä.

Asennus
GT Reittikartta Suomi / Suomi Pro asennetaan suomenkieliseen Windows-käyttöympäristöön seuraavasti:
• Sulje muut avoinna olevat ohjelmat.
• Käynnistä WeTransfer-linkin kautta ladatusta asennuspaketista Setup.installer ja kirjoita avautuvaan
ikkunaan seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, yritys (2–28 kirjainta), sähköpostiosoite ja tuotekoodi.
• Valitse > Uusi asennus.
HUOM! Jos rekisteröinti-ikkunaa ei näy se on saattanut jäädä asennusikkunan taakse.
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•
•

Paina ”Rekisteröi”-nappulaa, jolloin automaattinen rekisteröinti käynnistyy. Kun tuote on rekisteröity,
asennus jatkuu painamalla Asenna-painiketta. Komponenttien rekisteröintivaihe voi kestää kauan.
Onnistuneen asennuksen jälkeen GT Reittikartta Suomi/Suomi Pro on valmis käynnistettäväksi.

•

Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Karttakeskus > GT Reittikartta Suomi/Suomi Pro

Mikäli tehtäväpalkissa ei asennuksen jälkeen ole Karttakeskus-valintaa, voit lisätä sen sinne valitsemalla:
Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tehtäväpalkki > Lisää. Noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
Tämä tuotekoodi on konekohtainen eli tuotteen voi rekisteröidä vain yhdelle tietokoneelle. Koneen rikkoutuessa tai vaihtuessa voidaan lisenssi vapauttaa uudelleenasennusta varten lähettämällä rekisteröintitiedot sähköpostilla osoitteeseen myynti@karttakeskus.fi.
Tuoterekisteröinti ei kerää eikä lähetä rekisteröintitietojen lisäksi mitään tietoa käyttäjästä valmistajalle. Sen
ainoa tarkoitus on aktivoida ohjelmiston lailliset käyttöoikeudet. Rekisteröinnin aikana kerättäviä tietoja ei
käytetä tunnistamaan käyttäjää henkilökohtaisesti.
Käyttöohje
Ohjelman sisäänrakennettu käyttöohje saadaan esille ohjelman valikosta Opasta > Ohje.
Tekninen tuki
Sähköpostitse: myynti@karttakeskus.fi
Tiestön osoite- ja karttatietojen tilanne
Ohjelmassa käytetty tiestö sisältää ajokelpoiset tiet koko Suomesta. Tiestöaineisto on jatkuvan ylläpidon alainen, ja tietojen keräys tapahtuu yhteistyössä kuntien kanssa. Ohjelman aineistot on irrotettu syyskuussa 2018.
Vapautuminen vastuusta
Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus ei takaa ohjelman virheetöntä toimintaa kaikissa laitteisto-, käyttöympäristöja ohjelmistokombinaatioissa. Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus ei vastaa tuotteen käyttämisestä mahdollisesti
aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus
GT Reittikartta Suomi -ohjelma sekä sen sisältämä digitaalinen kartta-aineisto © Tapio Palvelut Oy, Helsinki
2021.
Osoitekartta 1 : 20 000 käytetty maastotietokanta-aineisto © Maanmittauslaitos, Helsinki 2021.
Tiestö: Karttakeskus Suomen Tiestö © Tapio Palvelut Oy. Aineiston ylläpidossa on hyödynnetty Digiroad®-aineistoa.
Ohjelma on tarkoitettu yhden käyttäjän käytettäväksi yksittäisissä tietokoneissa. Ohjelmaa, kartta-aineistoa tai
niiden osia ei saa kopioida, julkaista eikä sellaisenaan tai muokattuna käyttää tästä poikkeavissa käyttötarkoituksissa. Muu käyttö edellyttää aina tekijänoikeuden.
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