PocketQuery Generator
Download de tool van : http://www.globalcaching.eu/Tools/default.aspx en
installeer de tool (uitpakken van het zip bestand is genoeg).
Start de tool op.
Je ziet dan het volgende scherm.

Zet nu “Taal” op “Nederlands”

Klik nu op “Haal bronnen op”. (de juiste instellingen worden ingelezen)
Selecteer bij een bron de juiste instellingen :

Stel nu bij stap 2 de juiste gegevens in :

Max in PQ :
het maximaal aantal caches per
PQ
Max in last PQ :
Maximaal aantal caches in de
laatste PQ (geeft kans tot
groeien en minder vaak
aanpassen van PQ’s).
Alt. email adres :
Laat de PQ’s naar een ander mail
adres sturen dan bij GC.com
bekend is.
Filter Gebied :
Hier kun je een gebied aangeven
(bijvoorbeeld 100 km rondom
thuis coördinaat)
Filter Cache types :
Dit zijn de caches die in de
BeNeLux worden gebruikt. Dus
niet de Benchmark en APE
caches.
Filter Persoonlijk :
Inclusief door mij gevonden :
Je gevonden caches ook in de pq
(staat uit omdat je een apart
query kan draaien met je found)
Niet op iggnore lijst : caches die
niet op de ignorelist staan
Niet van mij : Niet je eigen
caches
Bepaal PQ Grenzen :
Stelt stap 3 grotendeels in.

TIP
Geef bij Max in PQ een getal aan onder de 1000. Hiermee bouw je ruimte in voor de
caches die tijdelijk offline zijn voor bijvoorbeeld onderhoud en ineens weer actief worden.
Zo lopen de PQ’s niet vol en heb je er minder onderhoud aan.

Stap 3 Vult zich zelf grotendeels in :
Geocacing.com account gegevens :
Dit wijst voor zich. Deze tool heeft
gegevens nodig om in te kunnen
loggen.
Activering Pocket Queries :
Activeren :
Ja / Nee (bij nee worden de alleen
gemaakt)
Vul week :
Verdeel de PQ’s netjes over de week
Start op dag :
Welke dag start de eerste PQ
Max. per dag :
Spreekt voor zich (maximaal 5)

Eerder aangemaakt PQ.s door de tool :
Verwijderen : Ja / Nee

Zet PQ op www.geocaching.com :
maak de PQ’s

Globalcaching tool stelt nu de Pocket Query’s op de website van Geocaching.com
in.
Dit proces kan enige tijd duren. Hoelang hangt een beetje af van de snelheid van
de computer. Meestal is met een paar minuten wel klaar.
TIP
Zet het vinkje “Eerder aangemaakte PQ’s door de tool: Verwijderen” aan zodat alle oude
Pocket Query’s verwijderd worden. Anders zit je heel snel aan de maximale 40 Query’s.

