
Nederlandse Apple Watch app toont live reisstatistieken
Reisapp Polarsteps maakt het mogelijk om direct vanaf de pols je afgelegde route
vast te leggen en reisstatistieken te bekijken

21 APRIL 2015

Polarsteps, de nieuwe app waarmee reizigers eenvoudig en automatisch hun route
kunnen bijhouden, lanceert deze week een Apple Watch app. Met een update van de
Polarsteps iPhone app, wordt het voor bezitters van een Apple Watch mogelijk om
direct vanaf de pols de afgelegde route vast te leggen en reisstatistieken te bekijken.

Met de Apple Watch app van Polarsteps kunnen reizigers hun huidige locatie
eenvoudig toevoegen aan hun afgelegde route. Deze route wordt zodra er een
internetverbinding beschikbaar is automatisch bijgewerkt op de interactieve wereldkaart van
de reiziger, welke realtime gedeeld kan worden met vrienden en familie thuis. Naast het
bijhouden van de route is het ook mogelijk om direct vanaf de Apple Watch reisstatistieken te
bekijken, zoals de totale afstand en de duur van de trip. Voor de echte wereldreiziger is er
zelfs een scherm waarop de totalen van alle afgelegde trips te bekijken zijn.

De iPhone app van Polarsteps werd pas enkele weken geleden gelanceerd. Het snelle
uitbreiden met een app voor de Apple Watch is volgens de oprichters een logische stap.
"Polarsteps is bedacht vanuit onze eigen behoefte aan een reislog waarmee je eenvoudig
mensen thuis up-to-date kunt houden, en die er ook nog eens mooi uitziet. Daarbij zijn wij
vanaf het begin bezig geweest om te kijken hoe we slim gebruik kunnen maken van alle
technologie die reizigers tegenwoordig bij zich hebben. We zien de Apple Watch als een
prachtige kans om het loggen en delen van je reis nog leuker en eenvoudiger te maken.",
aldus Koen Droste, CEO van Polarsteps.

De Apple Watch app is te verkrijgen door de iPhone app van Polarsteps te downloaden in de
app store. Voor reizigers die geen Apple Watch hebben is het ook mogelijk om een route te
loggen via de iPhone app of de betaversie van de desktop site op www.polarsteps.com.

Download app (iPhone)
https://www.polarsteps.com/app
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Website (public beta)
https://www.polarsteps.com

Voorbeeldreis: "Amsterdam naar Kaapstad op een motor"
https://www.polarsteps.com/niek/615-amsterdam-to-cape-town-by-bike
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OVER POLARSTEPS

About Polarsteps

The founders at Polarsteps are a bunch of passionate travellers who - just like any other traveller - want to tell
stories that would make Marco Polo jealous. Yet, we felt that the solutions which were available for this did not
capture the essence of how we want to report our journeys. Because while we like to travel slow and intense, we
like to log our trips fast and easy. And while we like to log fast and easy, we still want the result to be a vivid and
detailed report of our adventures.

We believe in travel karma - do good things to people you meet on your travels, and good things will happen to you.
Polarsteps is our attempt to create the best mobile travel log in the world and we hope it'll do lots of good for all
those who travel.

Want to do something back for us? Please spread the word!

About the app

Polarsteps automatically tracks your route and places you've visited while you are travelling. Just carry your phone
in your pocket or bag.

Once connected to the internet, the app seamlessly transfers travel routes, key locations and photos to your
personal Polarsteps page, where your route is plotted on a colorful world map that can be shared realtime with
close friends and family.
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