DATASYNKNING
ANVÄNDARMANUAL
Den senaste uppdateringen av appen från Deeper kommer att revolutionera hur du använder, kommer åt och lagrar
dina fiskedata. Anledningen är att du nu kan synka varje skanning, karta och fiskeanteckning du skapat med vår
säkra molnserver.
Det innebär att dina data är säkra om du skulle förlora din telefon och enkla att komma åt om du skaffar en ny.
Använder du appen tillsammans med webbportalen Lakebook innebär det också mycket annat. Nu kan du inte bara
visa kartor, utan också skanningar, på alla skärmar oavsett om det är från din laptop, dator eller smart-tv. Undersök
och analysera i lugn och ro och dela sen med dina kompisar eller skriv ut dina bästa kartor och skanningar.

HUR FUNGERAR DET?
Synka dina data
• Först måste du vara registrerad som användare. Gå till Inställningar > Konton
i appen, skapa din unika inloggning och du är redo att börja synka dina data.

• Distansdata (som enbart sparas på vår server) går inte att nå direkt via
appen från Deeper – vill du visa data på din telefon eller någon annan
Android- eller iOS-enhet måste du första ladda ner dem från molnet. Kartor
och skanningar som lagras som distansdata kan visas på webbportalen
Lakebook.

• Du behöver också den senaste versionen av appen från Deeper - version
... för Android och ... för iOS. Skaffa den på Google Play (för Android), App
Store (för iOS) eller via appen (Inställningar > App). Eftersom det här är en stor
förändring av Deepers system inför vi den gradvis. Om du inte har tillgång till
den senaste versionen, försök igen om någon dag. Du kan också anmäla dig
för vårt nyhetsbrev för att få nyheter om när uppdateringen finns tillgänglig för
dig.
• Nästa gång du öppnar appen från Deeper kommer dina data då att
omvandlas och därefter synkas. Följ bara instruktionerna.
• Nu är dina data synkade. Alla nya data kommer också automatiskt att synkas
efter ungefär en dag för att göra dem säkrare och mer tillgängliga.
• Om du vill synka nya skanningar tidigare än så för att till exempel kunna visa
dem på Lakebook så kan du göra detta manuellt. Gå bara till Historik-menyn i
appen och klicka på ikonen i övre högra hörnet (ett moln med en uppåt-pil).

• Skanningar som sparas som synkad data visas som vanligt i appen,
medan distansdata också fortsatt visas, men bara som en sammanställning
i grått.

Alternativ för att spara dina data:
• När dina data har synkats får du mer flexibilitet när det gäller hur du vill
lagra dem. Det finns två huvudalternativ för hur du kan spara dina data –
“synkad data” (vilket innebär att de sparas både på din telefon och på vår
molnserver) eller “distansdata” (vilket innebär att de enbart sparas på vår
molnserver).
• Synkad data når du på din telefon och på alla andra iOS- eller Androidenheter via appen från Deeper. Kartor och skanningar kan också visas
på webbportalen Lakebook (för närvarande visas inte anteckningar och
sparade platser (pins) på Lakebook, men det kommer att bli möjligt i
framtiden).

• Dina skanningar sparas som synkad data som standard. För att göra
en session till distansdata, vilket betyder att de inte kommer att ta någon
plats på din telefon, väljer du bara radera-ikonen och därefter alternativet
“Radera enbart från appen”. Du kommer fortfarande att se sessionen i
appen, men bara som en sammanställning i grått.

Synka nya skanningar
• Alla nya kartor eller skanningar du skapar synkas automatiskt med vår
molnserver, men det kan hända att det inte görs omedelbart.

• Om du gjorde skanningarna i standardläget (Standard Mode) så visas
en pin på kartan där du registrerade dina data. Du kan skrolla dig igenom
skanningen precis som i appen.

• Om sessionen har en ikryssad moln-ikon har den redan synkats. Om den
bara har konturerna av ett moln har den inte synkats än.

• För att omedelbart ladda upp eventuella osynkade sessioner trycker
du bara på ikonen i skärmens övre högra hörn när du befinner dig i
historikläget (ett moln med en uppåt-pil). Osynkade data finns enbart
tillgängliga på din telefon, inte på några andra enheter eller på Lakebook.

• Om du skapade skanningen i båtläget (Boat Mode) eller i GPSlandläget (Onshore GPS Mode) så kan du se både dina kartor över
undervattenskonturer och din skanning. En Deeper-ikon följer med över
kartan när du skrollar dig igenom skanningen så du kan se den exakta
platsen där dina data registrerades.

Visa din data på olika enheter via appen
• Nu kan du visa dina skanningar, kartor, sparade platser och anteckningar
via appen från Deeper på valfri Android- eller iOS-telefon eller surfplatta.
• Logga bara in i appen (Inställningar > Konton) och du får tillgång till alla
dina data. Om du skapade skanningar med en Android-enhet och vill visa
dem på en Apple-enhet eller vice versa, så är det inga problem.

• Du kan dela dina kartor och skanningar med dina fiskekompisar
via Lakebook eller göra utskrifter av dina bästa platser. Kartor kan
dessutom laddas ner i rådataformat som du sen kan använda i andra
kartläggningsprogram.

Vem har tillgång till dina data?
Visa dina data på Lakebook
• Lakebook är en webbportal där du kan visa de flesta av dina Deeper-data
på valfri dator. Du går bara till maps.deepersonar.com och loggar in med
samma användarnamn och lösenord som du använder i appen från Deeper.

• Med den nya, uppdaterade appen kan du nu visa både skanningar och
kartor på portalen Lakebook.

• Vårt mål är att se till att dina data är säkra och tillgängliga. Vi kommer
aldrig att dela dina data med andra fiskare utan ditt medgivande.
Skanningarna och kartorna du laddar upp på vår server kan enbart visas
genom att använda din unika inloggning. Om du väljer att dela en karta
eller skanning via Lakebook kommer du att få en unik länk som du kan dela
med vem du vill, men den kommer inte att delas offentligt.

