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Hva er Project-GC?
Project-GC er en nettside som tilbyr statistikk, challengesjekkere og andre nyttige verktøy til
geocachere. Det utvikles jevnlig nye funksjoner.
Project-GC henter data direkte fra geocaching.com via Geocaching LIVE API.
Ingen andre listingtjenester støttes, eller antas å ville støttes i fremtiden.
Project-GC utvikles i hovedsak av grunnleggeren, ganja1447 fra Sverige. Hele nettsiden er
oversatt til norsk av GadgetCats i Bergen.
Project-GC finner du på adressen www.project-gc.com
For å kunne bruke Project-GC må du autentisere siden med din geocaching.com-konto,
akkurat som du må med GSAK og andre applikasjoner som benytter Geocaching LIVE API.

Hvor oppdatert er dataene?
Data som ligger på Project-GC er normalt 24-36 timer forsinket. Noe kan ta lenger tid enn
dette, og noe går mye raskere. Sletting og redigering av logger, statusendringer samt adopsjon
av cacher tar lenger tid før oppdateres. Når en cache får en funnlogg blir alt annet også
oppdatert, ellers kan det ta opptil 30 dager for en ikke-arkivert cache og opptil 90 dager for en
arkivert cache.
Alt i alt er dataene allikevel mer oppdatert enn du klarer å holde din lokale GSAK-database,
hvis du tar hensyn til den enorme mengden med cacher som er tilgjengelig.

FTF
For at Project-GC skal kunne registrere dine FTF korrekt, må du enten ha med en kode i FTFloggen din, eller så må du registrere en bokmerkeliste som inneholder alle cacher du har vært
FTF på.
Kodene du kan bruke er: {*FTF*} {FTF} (FTF)
Bokmerkelisten registrerer du på siden Innstillinger, som du finner ved å trykke på pilen ved
siden av nicket ditt helt øverst i høyre hjørne.

Korrigerte koordinater
Dersom du skriver inn koordinatene til en mystery i cachenotat-feltet, vil Project-GC lese inn
og lagre de for deg. Da kan du senere vise cachene på rett plassering i diverse kartverktøy.
Project-GC vil også, med noe lavere intervall, lese inn koordinater som er korrigert på
geocaching.com.
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Medlemskap
Bruk av Project-GC er i utgangspunktet gratis, men ved å bli betalende medlem får man tilgang
til en rekke nyttige funksjoner og noen andre fordeler.
Mange av de nye funksjonene er kun tilgjengelig for betalende medlemmer.
I skrivende stund koster det 18€ per år, med rabatter ved kjøp av flere år samtidig.
Du vil ha stor nytte av Project-GC uten å betale, men du får mye større nytte av det ved å
betale. Samtidig som du er med og bidrar til at nettsiden kan holdes aktiv.
Du kan også aktivere et prøvemedlemskap, som gir deg all funksjonalitet i 10 dager.

Fordeler
Som betalende medlem får du en rekke fordeler, som blant annet:











Ingen annonser
Færre filterkrav og flere filtermuligheter
Eventvarsler - Mulighet for å få varsel om eventer av en viss størrelse, type osv
Automatisk generering av GPX-fil med dine funn
Venner - Mulighet til å legge til venner for å enkelt skille de ut i statistikkoversikter osv
Vise løste mysterier på et kart (leses ut fra notat, korrigering osv)
Daglig oppdatering av profilstatistikk og mulighet for å gjøre tilpassinger
Virtuell GPS – Lag dine egne GPX-filer
Rutebygger og tilpassede filtre
Kommune- og fylkeskart – Se hvilke kommuner/fylker du har funnet cacher i

Tips
Lavest pris per år får du dersom du betaler for tre år, og velger svenske kroner som
valuta. Det kjøres også kampanjer flere ganger i året (Black Friday etc).

Vervekode
Dersom du bruker min (eller noen andre du kjenner sin) vervekode, får du to
måneder ekstra til samme pris. I tillegg får den som vervet deg en måned ekstra.
Min vervelink er: http://project-gc.com/r/9bc55a2e
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Oppbygging og dashbord
Hovedsiden til Project-GC etter du er autentisert er ditt Dashboard.
Der finner du en rekke nyttige lenker og snarveier.

Det beste du kan gjøre er å utforske menyen og se hva som finnes.

Filterdialogen
De fleste funksjonene benytter en filterdialog som er nesten lik alltid, med noen få justeringer.

De røde tekstene er mine kommentarer

De fleste feltene har autofullfør, når du begynner å skrive vil du få forslag i en nedtrekksmeny.
Noen sider krever at alle felt er utfylt, andre krever kanskje bare ett. Du får beskjed hvis du
mangler noe.

thomfre.net
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Kart
Kartene på Project-GC er for det meste identiske, og har mye innebygd funksjonalitet.

Cacheikoner
I tillegg til de vanlige cacheikonene, kan cacheikonene på kartet til PGC ha flere tilleggsikoner.
Du har funnet cachen

Du eier cachen

Du har korrigert koordinater på cachen
Du er ikke kvalifisert

Du har registrert notater på cachen

Du er kvalifisert (OBS: challenge-sjekkere kan ha feil)

Cachen ligger i din VGPS
Cachen er deaktivert

Cachen er arkivert

PGC-meny

Korrigerte koordinater: Skrur av og på visning av korrigerte koordinater
Egne cacher: Skrur av og på visning av egne cacher
Funnede cacher: Skrur av og på visning av cacher du har funnet
161m-sirkler: Skrur av og på visning av 161m-sirkler rundt cachene
VGPS-meny

Tegn i kart: Tegn en polygon på kartet
Fjern: Trykk på polygoner du ønsker å fjerne
Legg til i VGPS: Legger til alle cachene i valgt polygon
Fjern fra VGPS: Fjerner alle cachene i valgt polygon
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Statistikk
En av grunnpilarene til Project-GC er statistikk, og med alle filtermulighetene som er, kan du
bruke mye tid på å grave frem statistikk om alt mulig rart.
De ulike statistikksidene er ganske selvforklarende. De er delt inn i 7 hovedkategorier:









Generelt: generell statistikk for aktiviteten
Profil: profilstatistikk, statistikksammenligning etc
Cachestatistikk: statistikk på cachenivå, f.eks. antall favorittpoeng, elevasjon osv.
Statistikk som viser cacher, logger og favorittpoeng per område (fylke, kommune)
finner du også her.
Statistikk for sporbare: statistikk basert på sporbare
Funnstatistikk: statistikk basert på funn, f.eks. antall på et døgn, typer, land osv.
Utleggsstatistikk: statistikk basert på utlegg, f.eks. antall logger eller favorittpoeng.
Over tid: statistikk som viser trender over tid, f.eks. i antall logger eller favorittpoeng.

Profilstatistikk
Profilstatistikk er en av mange nyttige funksjoner på Project-GC. Den gir deg en statistikk som
ligner veldig på FindStatGen + BadgeGen, som flere kjenner igjen fra GSAK.
Du kan vise profilstatistikk for andre brukere ved å skrive inn nick og trykke Hent Profil

Profilstatistikken genereres daglig for betalende medlemmer, og ukentlig for ikke-betalende.
Du kan implementere den på din geocaching.com-profil, og da vil den automatisk oppdateres
daglig/ukentlig. Det gjør du ved å følge anvisningen som står ved siden av knappen «Opprett
HTML-kode med dynamisk bilde».

thomfre.net
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Nyttige funksjoner – Profil
Løste Mystery-er
Verktøy som lar deg enkelt lage et kart over mystery-cacher du har løst (se info om innhenting av
koordinater lenger opp). Kan, som alt annet, filtreres på land, region, cachetype etc.
Kan også brukes til å vise alle cacher du har lagt inn cachenotat på, ved å fjerne avhukingen for
«Krev korrigerte».

Finn feilaktige logger
Brukes for å finne dupliserte logger på cacher og logger hvor du har logget din egen cache.
Ikke like aktuelt nå lenger, når det ikke er mulig å logge dobbelt/logge egne cacher.

Trenger tilsyn?
Brukes for å finne cacher som trenger vedlikehold, enten dine egne, eller andre sine.
Bruker standard filterdialog, med mulighet til å legge til flere filtre, slik at du f.eks. kan finne
alle dine egne cacher utenfor Rogaland som trenger vedlikehold.

Hvis du er betalende medlem kan du bruke den store Legg til-knappen til å legge cachene til i
en virtuell GPS.
Obs! Det kan være verdt å merke seg at denne vil liste cacher med DNF-logger også, slik at det
ikke er sikkert at alt som viser her faktisk trenger vedlikehold (som er tilfellet med minst en av
cachene i lista over). I tillegg kan dataene være litt gamle. Erfaringsmessig tar det noen dager
før cachene forsvinner igjen etter vedlikehold er utført (som også er tilfelle i lista over).
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Mine favoritter
Lar deg vise alle cachene du har gitt favorittpoeng på et kart, eller cachene en annen geocacher
har gitt favorittpoeng.
Kan være nyttig om du skal på tur f.eks., og lurer på hvilke cacher dine venner har på sin
favorittliste.

Glemte favoritter?
Brukes for å finne cacher du rett og slett har glemt å gi favorittpoeng til.
Du får en liste med cacher du har funnet, som tradisjonelt sett får mange favorittpoeng, men
som ikke har fått av deg.

Glemte FTF-er?
Hjelper deg å finne cacher du kan ha vært FTF på, men som ikke er registrert slik. Baserer seg
på cacher du fant første dag den har funnlogger registrert.

Statistikkboks
Project-GC tilbyr også en automatisk oppdatert statistikkboks, også kalt statbar.

I tillegg kan du få en BadgeBenboks, basert på dine badger og belte.

På menypunktet Statistikkboks under menyen Profil finner du også info om hvordan du kan
bruke disse i forum, profiler osv.

thomfre.net
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Nyttige funksjoner – Verktøy - Kartbasert
Det er mange nyttige funksjoner under Verktøy-menypunktet, her er noen av dem. En ekstra
som bør nevnes er «Cacher uten funn», som viser cacher som ennå ikke er logget av noen. Du
kan også vise en av bokmerkelistene dine på et kart.

Live-kart
Project-GC sin versjon av kartet på geocaching.com. Gir deg mange filtermuligheter, kan vise
mystery-cacher på korrigert plassering etc.

Kommende eventer
Lar deg se alle kommende eventer i et definert område (et land, flere fylker etc) på et kart.
Veldig nyttig hvis du skal på tur og lurer på om det er et event du kan delta på. Du kan også
legge til et datofilter, slik at du kun ser eventer som skal være den perioden du skal være der.

Hva er i vinden?
Lar deg se cacher som er populære akkurat nå. Dette er typisk cacher som har mottatt flere
favorittpoeng nylig, eller som jevnt får mange favorittpoeng. Kanskje du blir inspirert til å dra
på cachetur?

Kartsammenligning
Verktøy for planlegging av cachetur sammen med en annen geocacher. Lar deg vise alle
cachene ingen av dere har funnet, kun en har funnet eller andre kombinasjoner på et kart.

Kart basert på V/T-tabellen
Viser alle cacher du kan finne for å jobbe videre mot fylling av V/T-matrisen din, kan også
filtreres på cachetype og rundenr.
Finnes også lignende verktøy for utleggsdato og utleggsmåned.
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Kart over land/regioner
Gir deg en enkel oversikt over hvilke fylker/stater/regioner i et gitt land du har logget cacher i.
Kan også brukes til å finne cacher i de fylkene du mangler.

Hvis du trykker på et fylke, og så på teksten som sier antall funn du har, får du opp en ny
visning med alle cachene i det valgte fylket.

Kommunekart
Kommunekartet fungerer likt som fylkeskartet, og viser kommunene/fylkene/underregionene
du har funnet cacher i. Kan filtreres ned til kun kommuner i et fylke, eller om du ikke velger
fylke vil du se alle kommunene i hele landet.

thomfre.net
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Nyttige funksjoner – Verktøy – Andre verktøy
Utfordringssjekkere
Lar deg sjekke om du kvalifiserer til en rekke challenge-cacher.

Velg først land, så challenge. I neste trinn velger du hvilket nick du vil sjekke for.
OBS! Husk at dette for gamle cacher kun er en veiledende sjekk, du er alltid selv ansvarlig for å
være sikker på at du faktisk er kvalifisert før du logger en challenge. For nye cacher er en
fungerende sjekker et krav.

Oppdag sporbare
Verktøy for logging av discover på TBer, lar deg logge opptil 1000 i hver bolk. Du kan
spesifisere både dato og loggtekst, som vil bli lik for alle. Bruk verktøyet flere ganger hvis du
skal logge for forskjellige datoer

PQ-splitter
Verktøy som hjelper deg med å finne ut hvilke datoer du skal dele utvalgsspørringer (PQer) på,
når du oppretter dem på geocaching.com. Kan være nyttig f.eks. når du skal på tur.

Datoer uten funn
Gir deg enkelt en oversikt over hvilke datoer du mangler for å fylle kalenderen. Kan filtreres på
cachetype, rundenr. etc.

Eventstatistikk
Gir deg statistikk om et event. Hvor mange logget will attend, hvor mange av deltok faktisk?
Hvor mange andre deltok?
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Nyttige funksjoner – Bruker
Varslinger
Under «Innstillinger» finner du flere nyttige varslinger, som jeg absolutt anbefaler at du slår
på.
Du kan få varsel ved redigerte logger på dine cacher, varsel om bilder i logger på dine cacher og
varsel når noen gir eller fjerner et favorittpoeng på en av dine cacher.

Venner
Lar deg lage en liste over venner, som vil få uthevet markering i lister, prioritering i autofullfør
og du får muligheten til å følge de.

Varsel om nye cacher
Lar deg sette opp varsler for nye cacher, på en mer effektiv og mer fleksibel måte enn varslene
som tilbys av geocaching.com. Det er noe forsinkelse, men du får mye mer detaljer tilsendt i
hvert varsel.

Eventvarsler
Lar deg sette opp eventvarsler, som kan varsle deg om eventer av en viss størrelse, type og/eller
plassering. Mye mer fleksibel og tillater mye større varslingsområde enn varsler på
geocaching.com.

Tilpassede filtre / Rutebygger
Lar deg lage filtre du kan bruke i de ulike verktøyene.
Rutebyggeren lar deg lage en rute du kan bruke som del i et filter.

Virtuell GPS
Lar deg lage lister med cacher, delt inn i seksjoner. Se på det som en avansert bokmerkeliste.
Du kan også generere GPX-filer basert på listene.
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Egne notater
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