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Načrtovanje poti
Aplikacija nam omogoča tudi načrtovanje poti oz. optimizacijo. Najprej moramo odpreti okno Poti, do katerega
dostopamo z izbiro Window > Prostorski podatki > Poti
Kreiranje poti
Ko imamo enkrat okno Poti odprto, s klikom na gumb dodaj pot
ustvarimo novo pot, s klikom na gumba dodaj točko
, pa dodamo točko na karto, kjer se nahaja lokacijska točka. Tako dodajamo točke in aplikacija nam bo izračunala
najbolj optimalno pot od točke, ki smo jo prvo dodali do zadnje, pri tem se drži vrstnega reda točk kot smo jih dodajali.
Preimenovanje poti
Vsako pot lahko tudi preimenujemo z desnim miškinim gumbom, kliknemo na izbrano pot ter v skočnem meniju izberemo
možnost Rename.... Prikaže se nam okno, kjer vpišemo novo ime in potrdimo spremembo s klikom na gumb OK
oziroma jo prekličemo z izbiro Cancel. Pot lahko preimenujemo tudi v lastnostih poti.
Brisanje poti
Podobno kot preimenujemo pot lahko tudi izbrišemo pot, le da ob desnem kliku na pot izberemo možnost Delete, na ta
način lahko izbrišemo tudi točke. Za izbris poti, točk lahko uporabimo tudi gumb odstrani , ki se nahaja na dnu okna
Poti. To naredimo tako, da želeno točko, pot izberemo in kliknemo na gumb odstrani.
Urejanje poti
Pri točkah, ko so že dodane, lahko menjamo tudi vrstni red ter s tem spremenimo časovno zaporedje destinacij. To
naredimo tako, da kliknemo z desnim miškinim gumbom na točko, ki jo želimo premakniti na eno mesto višje oziroma
nižje. Za premik višje v vrstnem redu izberemo Move Up v skočnem meniju medtem ko za premik navzdol izberemo
možnost Move Down.
Prikaz poti
Glede na stanje potrditvenega polja poleg vsake poti v oknu Poti lahko pot skrijemo oziroma prikažemo na karti. Barvo
in izračun poti nastavljamo znotraj lastnosti poti.
Lastnosti poti
Da pridemo do lastnosti poti, moramo najprej z desnim miškinim klikom klikniti na želeno pot in izbrati možnost
Properties. Odpre se nam okno lastnosti poti, ki vsebuje zavihek Properties in Navodila. V zavihku Properties imamo
možnosti same poti v zavihku Navodila pa celoten opis poti.

Properties
Naziv – ime poti, možno jo je preimenovati
Barva – spremenimo barvo s katero se nam obarva pot
Združevanje – kako naj opiše pot
Nič – pod opisom bo podan vsak kos poti
Naziv – dele poti kjer smo se vozili po cesti, ulici, itd. z istim nazivom nam jih združi
Tip – poda le opis poti, kjer se zapeljemo na drug tip ceste
Kot – poda le opis poti, kjer smo spremenili smer poti za določen kot
Izračun – način izračuna najbolj optimalne poti
Razdalja – pri optimizaciji bo upošteval pot, kjer bomo prevozili najkrajšo razdaljo
Čas – pri optimizaciji poti bo upošteval časovno najkrajšo pot

Razdalja – razdalja dane poti
Trajanje – ocenjen čas trajanja vožnje po tej poti
Navodila

»Opis poti« – lastnosti, ki jih vsebuje vsaka pozicija v opisu poti (Slika )
Razdalja – razdalja danega kosa poti
Trajanje – ocenjen čas trajanja vožnje na tem kosu poti
Odsek – naziv tega dela poti, s klikom na ... se nam odsek prikaže na karti v novem okencu
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