iGO My Way® та CarteBlanche® ініціюють кампанію з боротьби
з розповсюдженням «піратських» копій своїх навігаційних
рішень в Україні
Київ, 13 жовтня 2010 року — Розробник популярних навігаційних програм
Nav N Go iGO 8, iGO primo та iGO amigo, компанія Nav N Go делегувала повноваження
з захисту авторських прав на свої програмні продукти в Україні офіційному
дистриб’ютору та розробнику карти України, компанії «Карт Бланш Україна».
З цією метою компанія «Карт Бланш Україна» призначає юридичним
представником Павла Миколюка — юриста в галузі інтелектуальної власності,
директора компанії Vindex.
«Своїми першочерговими завданнями вважаю методичне забезпечення
та проактивне навчання співробітників міліції з документування правопорушень цієї
категорії. Найближчим часом неминучими стануть контрольні закупки навігаторів
з краденими програмами. Не залишаться поза увагою також Інтернет-портали,
що розповсюджують подібні версії програми», — відмітив Павло Миколюк.
Генеральний директор ТОВ «Карт Бланш Україна» Ірина Єкимова підкреслила:
«Наша компанія займається розробкою власних електронних карт України та є
постачальником картографічного матеріалу для компанії Nav N Go. Розроблена нами
карта України розповсюджується під зареєстрованою торгівельною маркою
«КартБланш» (CarteBlanche).
Ліцензійні програми, побудовані на базі iGO, забезпечуються в Україні технічною
підтримкою спеціалістами нашої компанії та безкоштовними оновленнями через сайт
розробника програм. Ми пропонуємо рішення для більшості видів навігаційних
пристроїв, таких як КПК та комунікатори під керуванням Windows Mobile, ряд
портативних навігаторів та автомобільних мультимедійних центрів під керуванням
Windows CE.NET.
Насправді, кампанія з легалізації ринку розпочата нами набагато раніше.
На початковому етапі вона була спрямована на інформування ринку про можливості
програми та підвищення рівня лояльності користувачів до наших продуктів. Для цього
ми активно співпрацюємо зі ЗМІ, постійно беремо участь у спеціалізованих виставках.
Крім того, за останні три роки було значно знижено вартість програми, детальне
покриття по Україні збільшено з 12 до 248 населених пунктів, надано 12 безкоштовних
оновлень карти.
Тим не менш, оскільки ринок навігації порівняно молодий, багато продавців
навігаційних пристроїв користуються необізнаністю покупців щодо переваг легального
продукту та розповсюджують крадені версії програм, тим самим позбавляючи покупців
можливості оновлення карт, отримання гарантії на роботу програми та технічної
підтримки, а розробників — фінансової бази для подальшого покращення карти
та розширення її функціональних можливостей.

У зв’язку з цим, ми, як розробник карти, та компанія Nav N Go, як розробник
навігаційної програми, змушені зробити наступний крок та почати боротьбу
з незаконним розповсюдженням наших продуктів.
А для користувачів, які мимоволі стали власниками нелегальної версії iGO,
ми продовжуємо програму лояльності. З 21 жовтня починається акція, завдяки якій
вони зможуть придбати ліцензійну версію замість наявної за спеціальною ціною».
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Nav N Go®
Компанія Nav N Go — один з провідних постачальників рішень для автомобільної
та персональної навігації. Nav N Go пропонує виробникам навігаційних пристроїв,
автомобілів та електроніки тривимірні навігаційні програми, які повністю
адаптуються під потреби замовника. Основна технологія програм заснована на ядрі
iGO My way, що неодноразово перемагало на конкурсах навігаційних програм.
Компанія співпрацює з більш ніж 70 виробниками навігаційних пристроїв, що дає
можливість використовувати навігаційні програми компанії в більш ніж 70 країнах
на 45 мовах.
Детальна інформація на www.navngo.com

КартБланш®
Компанія «Карт Бланш Україна» є розробником електронної карти України
та постачальником картографічних рішень для GPS навігації по Україні для світових
та європейських лідерів в галузі розробки та виробництва навігаційних пристроїв
та програмного забезпечення для автомобільної навігації, таких як Garmin, Mio, Nav N Go,
Mireo.
Компанія «Карт Бланш Україна» — єдиний офіційний дистриб’ютор навігаційної
програми iGO в Україні.
Завдяки співробітництву з компанією Nav N Go, карта України CarteBlanche® входить
до складу пакету «Вся Європа» або «Східна Європа». Таким чином, користувачам
уже сьогодні доступна навігація без кордонів, від Луганська до Львова та Лісабону,
від Севастополя до Чернігова і Таллінна.
Детальна інформація на www.gpsmap.com.ua

VINDEX®
З серпня 2009 року директор компанії Vindex Павло Миколюк є юридичним представником
Adobe Systems Inc., розробника програм Photoshop®, Acrobat®, Flash® та багатьох інших,
а з червня 2010 року — компанії Graphisoft R&D, розробника програмних рішень
для архітекторів та будівельників, зокрема, ArchiCAD та EcoDesigner. Основним
напрямком діяльності Vindex є надання юридичних послуг з захисту прав
інтелектуальної власності в Україні. Детальна інформація на www.vindex.com.ua

