INTRODUCTIE
Owntracks is een freeware app, die uitsluitend en alleen locatie-gegevens gaat doorgeven aan een server. In
dit geval, aan de server die gebruikt wordt om de deelnemers van de Oxfam Trailwalker te volgen. De app
bevat geen advertenties en geen malware, en je locatie-gegevens worden enkel en alleen gebruikt om jou en
je team te volgen tijdens de Oxfam Trailwalker. Zie ook: https://owntracks.org/
Hieronder vind je eerst een overzicht van de stappen die je moet ondernemen om de app te gebruiken
tijdens de Oxfam Trailwalker. Daarna worden de details van stap twee en drie uitgelegd, afzonderlijk voor
Android smartphones en voor iPhones.
Stappen 1 en 2 moeten slechts éénmaal uitgevoerd worden, en kan je best uitvoeren zodra je deze
instructies ontvangen hebt. Stap 3 legt uit hoe je de locatie-bepaling aan en uit kan zetten.

Stap 1: installatie van de ‘Owntracks’ app op je smartphone.
Zoek in de Google Play Store of in de Apple App Store naar de Owntracks app, en installeer deze op je
smartphone. Hieronder zie je het logo van de app (links Android, rechts iOS).
Geef de app tijdens de installatie alle gevraagde permissies. Indien je de vraag krijgt "wanneer" de app
plaatsbepalingen mag doen, kies dan voor "altijd".

Stap 2: configuratie van de Owntracks app voor gebruik tijdens de Oxfam Trailwalker.
2A) Je krijgt per mail een configuratie file, welke je moet "importeren" in de Owntracks app. Zie de
gedetailleerde uitleg verder in dit document.
2B) Er moeten ook enkele manuele configuratie stappen uitgevoerd worden. Ook die worden verder
verklaard in de gedetailleerde uitleg.

Stap 3: activeren en deactiveren van de locatiebepaling.
Tijdens de Trailwalker ga je de Owntracks app gebruiken om je locatie te bepalen en door te sturen naar de
server van de Oxfam Trailwalker. Voor de start moet je er dus voor zorgen dat de locatiebepaling op je
smartphone aan staat, en dat Owntracks in de juiste werkingsmodus staat. Hoe je dat moet doen, vind je in
de gedetailleerde uitleg.
Als je de locatie bepaling tijdelijk wil stopzetten, volstaat het eveneens om de Owntracks app in de juiste
werkingsmodus te zetten. Zolang de locatiebepaling uit staat, stuurt Owntracks geen gegevens door.

GEDETAILLEERDE UITLEG VOOR ANDROID SMARTPHONES
Stap 2A) importeren van het configuratie bestand
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➢
➢
➢
➢
➢
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➢
➢

er zit een bijlage bij één van de mails waarvan de naam eindigt op "android.otrc"
download die bijlage naar je gsm (ofwel: op de bijlage tikken, ofwel: de bijlage langer aanraken)
open de Owntracks app
ga in Menu > Preferences > Configuration management > Menu (rechts-boven) > Import
o zie illustraties hieronder
"navigeer" naar de bijlage (de configuratie file) die je net gedownload hebt
selecteer die configuratie file (klik op de file)
je krijgt nu een "Import scherm"
bevestig de import door op de 'V' rechts-boven te klikken
als het goed gaat zegt Owntracks nu "Import successfull"
herstart de app zoals voorgesteld

Stap 2B) manuele configuratie stappen
➢ open de Owntracks app
➢ ga in Menu > Preferences > Connection > Identification
➢ geef volgende waarden in:
o Username: (geef je voornaam in)
o Password: test123
o DeviceID: (geef je rugnummer in = 3 cijfers en 1 letter)
o Opgelet : Tracker ID NIET WIJZIGEN
➢ klik op Accept

Stap 3) aan- en uitzetten van de plaatsbepaling
➢ open de Owntracks app
➢ het hoofdscherm bevat een icoontje dat aangeeft in welke modus Owntracks momenteel staat
➢ dat icoontje is een symbool dat je ook op een DVD speler vindt:
o 'stop' = een vierkantje => in deze modus staat de plaatsbepaling uit
o 'pause' = twee vertikale strepen
o 'play' = driehoekje dat naar rechts wijst => in deze modus staat de plaatsbepaling aan
o 'fast forward' = een vertikale streep met een driehoekje naast
➢ telkens je op dat icoontje tikt, gaat Owntracks een andere modus activeren
➢ je moet er dus zo vaak op tikken, tot de gewenste modus actief is

GEDETAILLEERDE UITLEG VOOR iPHONES
Voor je stap 2A uitvoert:
➢ open Owntracks, wacht tot je het hoofdscherm ziet, en sluit Owntracks weer af

Stap 2A) importeren van het configuratie bestand
➢ er zit een bijlage bij één van de mails waarvan de naam eindigt op "ios.otrc"
➢ ga naar de mail waaraan die file als bijlage "hangt"
o bvb in de mail app of in outlook, maar niet in een browser
➢ klik op de bijlage van de mail (die op “ios.otrc” eindigt)
➢ de inhoud van het bestand wordt getoond
➢ op het scherm wordt ook een "deelknop" getoond (meestal rechts bovenaan)
➢ tik op de "deelknop"
➢ kies Owntracks als app waarmee je de bijlage wilt openen
o als je Owntracks niet ziet, kies dan eerst "...more" om de lijst van alle apps te zien

Stap 2B) manuele configuratie stappen
➢ open de Owntracks app
➢ ga naar de Settings door eerst op de "i" te klikken en vervolgens op "Settings"
o zie illustraties hieronder
➢ geef de volgende waarden in:
o UserID : (geef je voornaam in)
o Password: test123
o DeviceID: (geef je rugnummer in = 3 cijfers en 1 letter)
o Opgelet : de andere waarden NIET WIJZIGEN
➢ verlaat het scherm van de Settings, en verlaat het Info scherm

Stap 3) aan- en uitzetten van de plaatsbepaling
➢ open de Owntracks app
➢ in het hoofdscherm zie je een keuze-balk die aangeeft in welke modus Owntracks momenteel werkt
➢ klik op de werkingsmodus die je wil activeren:
o 'Quiet' => in deze modus staat de plaatsbepaling uit
o ‘Manual’ => in deze modus worden alleen handmatig de locatie gegevens doorgestuurd
o 'Significant' => in deze modus werkt de locatie bepaling, maar met heel lage precisie
o 'Move' => in deze modus staat de plaatsbepaling aan; OPGELET: je moet de Owntracks app
open laten staan tijdens je wandeling (het scherm mag uitvallen, maar je mag niet uit de
app gaan).

