
MANUAL DE UTILIZARE A PRODUSULUI

LAKEBOOK – MANAGERUL DE DATE DEEPER – ESTE UN 
NOU PORTAL WEB DISPONIBIL PENTRU UTILIZATORII 

APLICAȚIEI DEEPER. IATĂ CUM FUNCŢIONEAZĂ:

CÂTEVA CUVINTE DESPRE DATELE DVS

Rețineți faptul că doar dvs. aveți acces la datele de cartografiere.
Politica noastră de confidențialitate este disponibilă pe deepersonar.com

Dacă aveți întrebări privind datele dvs., contactați echipa noastră de asistență la support.deeper.eu

PASUL 1 – CONECTARE
Accesați maps.deepersonar.com. Conectați-vă folosind 

Facebook, Google+ sau numele de utilizator și parola 
utilizate pentru aplicația Deeper.

PASUL 2 – SELECTAREA DATELOR
CARTOGRAFIATE
Veți vedea o listă cu toate locațiile pe care le-ați cartografiat în 
partea stângă a ecranului (dacă nu ați denumit sesiunile, vor 
apărea ca nedenumite). Faceți clic pe o locație. Inițial veți vedea 
o hartă cu toate sesiunile dvs. de cartografiere pentru locația 
respectivă. Le puteți deselecta pe cele pe care nu le doriți și 
astfel vor dispărea de pe hartă.

PASUL 3 - VIZUALIZAREA ȘI ANALIZAREA HĂRȚILOR
În partea dreaptă sus a ecranului apare pictograma de 

mărire/micșorare. Dedesubt apare o pictogramă ce vă permite 
să modificați setările de vizualizare: alegeți între satelit și 

standard. Mai jos apare o pictogramă pentru măsurarea 
distanțelor. Faceți clic pe aceasta și selectați „create a new 

measurement” (creați o cartografiere nouă). Adăugați puncte pe 
hartă - distanța și măsurătorile privind zona vor fi calculate în 
mod automat. Pentru a obține adâncimea și coordonatele GPS 

ale unui punct specific, faceți clic pe hartă.

PASUL 4 – IMPRIMAREA
Pentru a imprima, apăsați ctrl+P (cmd+P pe un Mac).

PASUL 6 - ÎNCĂRCAREA MANUALĂ A DATELOR
Dacă lipsesc câteva hărți, nu vă faceți griji. Puteți încărca date 
manual, cu ajutorul aplicației. Accesați meniul Istoric din cadrul 
aplicației și selectați „initiate upload” (porniți încărcarea).

PASUL 5 – DESCĂRCAREA
Pentru a descărca datele brute, faceți clic pe butonul de 

descărcare afișat în partea de sus a meniului. Veți obține un 
tabel cu măsurători privind adâncimea și coordonatele GPS în 

format CSV.
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