APLIKACJA E-SERVER PRO
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Szczecin 30.03.201

Drogi Użytkowniku!
Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy
przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter w pełni kompleksowy i
pozwolą na lepsze wykorzystanie sprzętu i czasu pracy ludzi.
Przedstawione w niniejszej instrukcji informacje opisują wszystkie najważniejsze funkcje
systemu. Funkcjonalność systemu zależna jest od zakupionej przez Państwa wersji
abonamentowej, a jego pełne możliwości uzależnione są bezpośrednio od indywidualnej
konfiguracji.
Przedstawione w niniejszej instrukcji informacje dotyczą aplikacji w wersji na
przeglądarkę, ale dla wygody naszych użytkowników wprowadziliśmy możliwość dostępu do
danych za pomocą aplikacji mobilnych:
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WAŻNE: Tylko dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni prawidłową i
bezpieczną eksploatację systemu. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub
modyfikować konstrukcji urządzenia. Mogą być one dokonywane wyłącznie przez
uprawniony punkt serwisowy. Naruszenie integralności urządzenia skutkuje bezwzględną
utratą gwarancji producenta.
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Zasady bezpieczeństwa
W celu zapewnienia stabilnej i bezpiecznej pracy z systemem zawsze należy stosować
się do zaleceń producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i błędne działania
systemu będące efektem niezastosowania się do zaleceń przedstawionych w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem pracy z systemem pamiętaj, że:
Nie wolno samodzielnie przeprowadzać napraw lub modyfikować konstrukcji
urządzenia. Wszelkie ingerencje i modyfikacje mogą być dokonywane wyłącznie przez
uprawniony personel. Naruszenie integralności urządzenia skutkuje natychmiastową utratą
gwarancji producenta.
Należy pamiętać, że właściwe działanie systemu jest zależne od prawidłowego
zainstalowania nadajnika pojeździe. Samodzielna instalacja nadajnika w pojeździe
wykonywana jest na własne ryzyko. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa producent
rekomenduje zlecenie instalacji wykwalifikowanym serwisom montażowym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wadliwego montażu nadajnika w
samochodach Klientów i wynikające z tych czynności konsekwencje. Ze względu na
różnorodność marek samochodów i zapisów o zasadach gwarancji to właściciel samochodu
decyduje o tym, jaka firma/osoba dokona montażu nadajnika w jego pojeździe.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za działania sieci satelitów GPS, operatorów
GSM, dostawców internetowych oraz zasobów map. Reklamacje związane z
opóźnieniem przekazania informacji lub jej nie doręczeniem, a także trudności z nawiązaniem
lub utrzymaniem sesji GPRS oraz brakiem możliwości połączenia z wybranym numerem należy
kierować do odpowiednich służb operatorów GSM.
Urządzenia zewnętrzne należy podłączać do nadajnika zgodnie z informacjami
producentów i bezwzględnym zachowaniem przepisów BHP. Nie zastosowanie się do
wskazanych zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.
Nadajniki typu PLUG&PLAY (podłączane do gniazda OBD) z uwagi na specyfikację
techniczną dokonują detekcji początku i końca ruchu (rozpoczęcie i zakończenie trasy)
z minimalnym opóźnieniem. W większości przypadków opóźnienie to zawiera się w
przedziale 5 – 90 sekund i może powodować nieznaczne rozbieżności między rzeczywistym a
rejestrowanym dystansem i długością trwania tras i postojów. W praktyce rozbieżność ta nie
powinna przekraczać 2%.

Wszelkie uwagi, reklamacje oraz pytania kierować należy bezpośrednio do siedziby dostawcy systemu
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1. Obsługa programu
Uruchomienie aplikacji dostępowej wymaga zainstalowania w komputerze przeglądarki
internetowej. Aplikacja nie posiada ograniczeń funkcjonalnych, jednak dla optymalnej pracy z
systemem zaleca się stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox, Opera, Chrome lub Safari (dla
platform klasy iOS)
Aplikacja do obsługi systemu dostępna jest pod adresem: flota.infogps.pl
Po uruchomieniu w oknie przeglądarki wskazanego powyżej adresu pojawi się okno
logowania. Do poprawnego zalogowania się do aplikacji wymagane jest podanie loginu oraz
hasła. Dane dostępowe przekazywane są zawsze na ręce Klienta po podpisaniu umowy o
świadczeniu usług. Jeżeli na etapie podpisywania umowy nie otrzymaliście Państwo swoich
danych dostępowych niezbędny będzie kontakt z opiekunem handlowym.

Aplikacja e-server obsługuje dwa odmienne typy kont:
 Konto użytkownika
 Konto operatora użytkownika
Dane dostępowe do aplikacji przekazane Państwu po podpisaniu umowy są danymi
do konta użytkownika.
Konto użytkownika ma charakter nadrzędny wobec konta operatora. Z jego poziomu
można dokonać pełnej konfiguracji aplikacji, nadawać uprawnienia i modyfikować szczegółowe
dane. Konto operatora służy do delegowania wybranych funkcjonalności systemu na rzecz
pracownika lub innych osób odpowiedzialnych za nadzór nad pojazdami. Zaleca się, aby dostęp
do konta użytkownika posiadał jedynie właściciel.
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2. Struktura aplikacji i moduły składowe
W celu zachowania jasnej i przejrzystej formy prezentacji danych aplikacja podzielona
została na 8 niezależnych modułów. Przełączanie się pomiędzy wybranymi modułami następuje
przez wybranie właściwego modułu z górnego paska nawigacyjnego. Aktualnie wybrany moduł
jest zawsze podświetlony kolorem czerwonym.

Korzystając z aplikacji każdy użytkownik ma możliwość wykorzystania modułów w wybranym
przez siebie zakresie. Moduły tworzące strukturę aplikacji dostępowej to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zgłoś uwagę
Informacje
Lokalizacja
Historia Tras
Raporty
Dane
Ustawienia
Moduł wyjścia (bezpiecznego wylogowania się z aplikacji)

Moduł Zgłoś uwagę – pozwala na przesłanie uwag lub wątpliwości związanych z pracą aplikacji.
Każdy użytkownik i operator za jego pomocą ma możliwość przesłania informacji o zauważonej
nieprawidłowości bezpośrednio do działu IT zajmującego się utrzymaniem infrastruktury
serwerowej. Kopię takiej wiadomości otrzymuje zawsze Państwa opiekun handlowy.
Moduł Informacje – zawiera podstawowe informacje dotyczące konta, w tym nazwę, poziom
dostępu, status dostępu serwisowego, dane dotyczące ostatniego poprawnego i
niepoprawnego logowania, strefę czasową oraz wybraną wersję językową. W module
informacje znajduje się również lista wiadomości i przypomnień wygenerowanych przez system.
Moduł Lokalizacja – w jego strukturze wyświetlana jest mapa z pozycją pojazdów ONLINE, lista
zawierająca grupy pojazdów (jeżeli zostały zdefiniowane) wraz z wyszukiwarką, tablica
alarmowa oraz wirtualna deska rozdzielcza obrazująca dane z poszczególnych raportów
przesyłanych przez pojazdy. W module tym możliwe jest nanoszenie na mapę punktów
własnych.
Moduł Historia Tras – pozwala na wyświetlanie na mapie śladu historycznej trasy (lub wielu tras
dla wielu pojazdów). Możliwe jest tutaj zdefiniowanie okresu czasu który ma stanowić
przedmiot analizy. Każda wyświetlona trasa historyczna może być analizowana za pomocą
zbiorczej analizy lub weryfikacji każdego punktu trasy z osobna.
Moduł Raporty – stanowi główny moduł analityczny aplikacji. Pozwala na generowanie
szerokiej liczby raportów prostych, złożonych, cyklicznych oraz raportów specjalnych. Raporty
tworzone mogą być dla jednego pojazdu lub krzyżowo, dla wielu pojazdów i dat jednocześnie.
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Moduł Dane – w tym module Użytkownik lub operatorzy posiadający odpowiednie uprawnienia
(nadane im przez użytkownika przed rozpoczęciem pracy z aplikacją) mogą dokonywać edycji
danych pojazdów, kierowców, operatorów, grup oraz geostref. Moduł ten pozwala na
dodawanie nowych i usuwanie lub modyfikację istniejących pozycji z listy.
Moduł Ustawienia – w ramach tego modułu możliwa jest zmiana ustawień ogólnych
(widoczność tablicy alarmowej, widoczność wyszukiwarki pojazdów, zmiana strefy czasowej,
wersji językowej oraz ustawienia parametrów graficznych) oraz ustawień mapy i haseł. Tutaj
definiuje się również dane firmy będącej właścicielem konta – dane te wykorzystywane są
później w mechanizmach generujących raporty.
Jeżeli jesteście Państwo zalogowani z poziomu konta operatora istnieje szansa że
wybrane moduły pozostają dla Was niewidoczne. Brak dostępu do wybranego
modułu wynika z ograniczonych uprawnień nadanych Wam przez głównego
użytkownika.
W czasie rzeczywistym do aplikacji może być równolegle zalogowanych kilku
operatorów. Każdy operator musi pracować z aplikacją przy wykorzystaniu swojego loginu i
hasła. Hasła, loginy oraz uprawnienia poszczególnych kont definiuje zawsze Użytkownik. Próba
równoległego zalogowania się do konta z innego komputera przy wykorzystaniu tych samych
danych do logowania generować będzie wyświetlenie komunikatu „Błąd logowania
[Użytkownik jest już zalogowany]” przedstawionego na poniższym rysunku:

Po zakończeniu pracy z aplikacją należy ją opuścić korzystając z modułu Wyjście.
Opuszczenie aplikacji bez uprzedniego wylogowania każdorazowo skutkować będzie
10 minutowym okresem karencji uniemożliwiającym ponowne logowanie.
Opisane powyżej moduły zostały szczegółowo przedstawione na kolejnych stronach – aby
uniknąć lektury zbędnych stron i rozdziałów należy zapoznać się załączonym na początku spisem
treści. Ułatwi to sprawną nawigację i szybkie uzyskanie poszukiwanej informacji.
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2.1 Moduł „Zgłoś uwagę”
Aplikacja pozwala na szybkie przesyłanie wiadomości związanych z pracą systemu bezpośrednio
do działu technicznego. Aby przesłać wiadomość/uwagę należy z górnego paska nawigacyjnego
wybrać ikonę Zgłoś Uwagę. Jej kliknięcie spowoduje uruchomienie okna przedstawionego
poniżej:

W formularzu podać należy swój adres email (bez niego niemożliwa będzie zwrotna
korespondencja - pole to jest obligatoryjne) zdefiniować moduł którego zgłoszenie dotyczy oraz
opisać treść zgłoszenia. W treści podać należy możliwie szeroki opis zgłaszanego problemu, tak
aby jego interpretacja przez pracowników działu technicznego była jednoznaczna.
O przesłanej wiadomości poinformowany zostanie równolegle Państwa opiekun handlowy. Po
przyjęciu zgłoszenia zostanie ono zweryfikowane przez pracowników działu technicznego i
przekazane do rozwiązania (jeżeli będzie ono zasadne).

W pierwszej kolejności warto zapoznać się z pełną treścią niniejszej instrukcji –
przesyłanie zapytań opisanych w treści dokumentu niepotrzebnie wydłuży czas
oczekiwania na odpowiedź. Zaleca się, aby z modułu Zgłoś uwagę korzystać jedynie
w uzasadnionych przypadkach.
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2.2 Moduł Informacje
Po uruchomieniu modułu Informacje użytkownik na ekranie swojego urządzenia zobaczy
prezentowany poniżej obraz:

Moduł Informacje podzielony jest na dwie części:
W pierwszej części zawarto podstawowe informacje dotyczące konta, w tym nazwę, poziom
dostępu, status dostępu serwisowego, dane dotyczące ostatniego poprawnego i
niepoprawnego logowania, strefę czasową oraz wybraną wersję językową. W module
informacje znajduje się również lista wiadomości i przypomnień wygenerowanych przez system.
W drugiej części modułu umieszczona została lista wiadomości oraz przypomnień wysyłanych
do użytkownika (lub operatora) przez system. Wprowadzając dokładne daty przeglądu
okresowego, terminów polisy OC i AC oraz okresów użytkowania pojazdu czy badań lekarskich
pracownika system wyświetli przypomnienie o upływającej dacie. Listy wiadomości i
przypomnień domyślnie filtrowane są według kategorii nieprzeczytanych – wiadomości już
przeczytane są domyślnie ukryte.
Aby zobaczyć archiwalne (przeczytane) wiadomości i przypomnienia należy zmienić parametr
filtru na liście (zmianę parametru oznaczono strzałkami na rysunku powyżej).
Jeżeli data i godzina ostatniego logowania jest inna niż rzeczywista data i godzina w
której użytkownik logował się do aplikacji, należy bezzwłocznie ustanowić nowe hasło
dostępu. Taka sytuacja świadczyć może o niepowołanym dostępie do konta przez
osoby trzecie.
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2.3 Moduł Lokalizacja
Po uruchomieniu modułu Lokalizacja użytkownik na ekranie swojego urządzenia
zobaczy prezentowany poniżej obraz:

Moduł Lokalizacja pozwala na dostęp do aktualnej lokalizacji pojazdów udostępniając
jednocześnie szereg funkcji dodatkowych. Funkcje dodatkowe pozwalają na dopasowanie
wyświetlanych informacji do spersonalizowanych potrzeb użytkownika.
 lista pojazdów/kierowców - z lewej strony ekranu pojawia się lista wszystkich pojazdów
wyposażonych w nadajniki GPS Snitcher PRO wraz z aktualnym kierowcą. Aby aplikacja
rozróżniała kierowców nadajniki muszą być wyposażone w czytniki identyfikacji
kierowców. Pojazdy mogą występować w grupach. Tworzenie grup oraz przydzielanie
pojazdów opisane jest w rozdziale 2.6 Dane (strona 43)

Kolor tła pod fiszką widoczności jest tożsamy z kolorem ikony pojazdu. W zależności od stanu
pojazdu ikona może przybierać 4 różne kolory:
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 fiszka widoczności – z lewej strony każdego pojazdu widoczny jest znacznik
Jeżeli jest on aktywny (zaznaczony) ikona pojazdu będzie pokazana na mapie i
obrazowana za pomocą właściwego dla aktualnego stanu koloru. Nieaktywny znacznik
sprawia że wybrany pojazd nie będzie widoczny na mapie. Mapa obrazująca ikony
monitorowanych pojazdów jest skalowana automatycznie w taki sposób, aby obszar
widoczny po uruchomieniu modułu obejmował wszystkie ikony na mapie.
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji znacznik widoczności pojazdu jest domyślnie
nieaktywny. Aby zobaczyć wybrane pojazdy na mapie w pierwszej kolejności należy
aktywować znacznik widoczności i odświeżyć zawartość mapy korzystając z przycisku
odświeżania znajdującego się w panelu zarządzania mapą.


funkcja „śledź na mapie” – z lewej strony ikony widoczności znajduje się ikon do
uruchomienia funkcji śledzenia. Od momentu jej aktywacji wybranego pojazdu będzie
odzwierciedlona na mapie w trybie on-line (dodatkowo wyświetlony zostanie 60
minutowy ślad trasy wstecz). Śledzenie pojazdu obarczone jest minimalnym
opóźnieniem wskazań, wynikającym z metod raportowania pozycji oraz procesu
odświeżania strony. Śledzenie wybranego pojazdu sprawia, że mapa przemieszcza się
zgodnie z kierunkiem jego ruchu. Aktywna funkcja śledzenia może powodować, iż
pozostałe pojazdy nie będą widoczne na mapie (jeżeli w efekcie ruchu śledzonego
pojazdu znajdą się poza obszarem prezentowanym na mapie)

Śledzenie pojazdu będzie aktywne do momentu jego wyłączenia. Aby wyłączyć
śledzenie pojazdu należy ponownie kliknąć ikonę śledzenia lub skorzystać z przycisku
X służącego do zamykania funkcji śledzenia (patrz rysunek poniżej):
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 funkcja „wskaż pojazd” - kliknięcie na opis pojazdu na liście spowoduje wskazanie go na
mapie oraz wyświetlenie dymka informacyjnego zawierającej nazwę pojazdu, numer
rejestracyjny, aktualną lokalizację, dane kierowcy oraz datę ostatniego odczytu. Mapa
będzie automatycznie centrowana do wskazanego pojazdu.
Dymki informacyjne zawierają informacje o sile rejestrowanych przez nadajnik
sygnałów GSM i GPS oraz danych odczytywanych z komputera pojazdu. Dymki
informacyjne w module Lokalizacja zawsze zawierają najświeższe dane, jakie
nadajnik przesłał na serwer (ostatni otrzymany raport)
W trybie postój górna część dymka informacyjnego jest niewidoczna (wyszarzona). Staje się ona
aktywna w momencie, kiedy pojazd realizuje tryb jazda. W zależności od wybranego wariantu
usługi, zakres prezentowanych w dymku danych może być różny.
TRYB JAZDA (brak wyszarzenia dymka)

TRYB POSTÓJ (dymek z danymi wyszarzony)
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Dymki informacyjne można wyświetlać zarówno w module Lokalizacja, jak również w module
Historia Tras. W module tym wyświetlenie dymka pozwoli na odtworzenie historycznych
informacji z przebiegu analizowanej trasy dla poszczególnych jej punktów.
Ikona pozwalająca na wyświetlenie danych z komputera pokładowego jest dostępna
tylko dla tych pojazdów, w których nadajnik jest skomunikowany z magistralą CAN,
a komputer pojazdu udostępnia niezbędne informacje. Listę pojazdów w których
szyna CAN współpracuje z posiadanym przez Ciebie nadajnikiem GPS uzyskasz u
swojego opiekuna handlowego.
Pasek konfiguracji mapy wraz z opisem jego funkcji przedstawiony został poniżej:

– opcja ta pozwala na automatyczne dopasowanie skali mapy oraz
wizualizowanego obszaru w taki sposób, aby objął on wszystkie monitorowane w
systemie pojazdy
POKAŻ CAŁOŚĆ

– opcja ta pozwala na ręczne odświeżenie mapy i pobranie z serwera
najbardziej aktualnej informacji o monitorowanych pojazdach. Ręczne odświeżanie
nie jest konieczne, aplikacja odświeża dane automatycznie
ODŚWIEŻ MAPĘ

POKAŻ NA CAŁYM EKRANIE – opcja umożliwia wyświetlenie mapy na pełnym ekranie przy

jednoczesnym wyłączeniu widoczności wszystkich paneli i pasków nawigacyjnych poza
narzędziem do skalowania mapy.
– funkcja ta pozwala na uruchomienie podglądu wydruku wybranego
przez nas obszaru mapy wraz z naniesionymi pozycjami pojazdów. Z poziomu okna
podglądu można uruchomić wydruk mapy
DRUKOWANIE

- Użytkownik ma możliwość wybrania tej mapy, która
poziomem szczegółowości najbardziej odpowiada jego potrzebom.
Domyślną mapę można ustawić w module Ustawienia
WYBÓR MAPY
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2.3.1 Wirtualna deska rozdzielcza
Pojazdy, w których zainstalowane są nadajniki z podłączonymi do nich translatorami
CAN można monitorować pod kątem bieżących informacji przesyłanych przez komputer
pokładowy. Znajdująca się w aplikacji funkcja wirtualnej deski rozdzielczej pozwala na graficzne
wizualizowanie:











Wskaźnika poziomu obrotów
Wskaźnika poziomu prędkości
Wskaźnika poziomu paliwa
Wskaźnika temperatury silnika
Wskaźnika bieżącej siły nacisku na pedał gazu
Ikony obrazującej stan świateł (włączone/wyłączone)
Ikony obrazującej stan pasów bezpieczeństwa (włączone/wyłączone)
Ikony obrazującej ciśnienie oleju silnikowego (właściwy/niewłaściwy)
Czasu trwania bieżącej trasy (licząc od momentu ostatniego zapłonu)
Nacisku na oś wyrażonego w kilogramach (dotyczy drugiej osi liczonej od czoła pojazdu)
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Wirtualna deska rozdzielcza dostępna jest tylko w pojazdach posiadających poprawnie
podłączony translator CAN. Z uwagi na mnogość rozwiązań stosowanych przez producentów
pojazdów w marginalnych przypadkach wybrane dane mogą okazać się niedostępne. Brak
dostępności danych obrazowany jest zawsze za pomocą szarej ikony.
Wyświetlenie aktywnej deski rozdzielczej możliwe jest tylko podczas jazdy pojazdu. Jej
włączenie wymaga kliknięcia ikony pojazdu, którego dane chcemy aktualnie analizować.
Każdorazowe kliknięcie ikony powodować będzie wyświetlenie dymka informacyjnego
zawierającego wirtualną deskę rozdzielczą.
Wskaźnik siły nacisku na pedał gazu ma postać paska, który zapełnia się czerwoną barwą
tym silniej, im wyższa jest siła nacisku. Dodatkowo wartość nacisku podawana jest procentowo
na dodatkowym polu z dokładnością do 1%. Ikony kontrolne wirtualnej deski rozdzielczej
dotyczą najważniejszych informacji związanych z bezpieczeństwem pojazdu oraz kierowcy.
Każda ikona może pojawiać się na wirtualnej desce rozdzielczej w trzech stanach (kolorach):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Światła drogowe – włączone / wyłączone / brak danych z magistrali CAN
Pasy bezpieczeństwa – zapięte / niezapięte / brak danych z magistrali CAN
Drzwi pojazdu – zamknięte / otwarte / brak danych z magistrali CAN
Ciśnienie oleju silnikowego – poprawne / niepoprawne / brak danych z magistrali CAN
Czas bieżącej trasy – wskazanie cyfrowe
Nacisk na oś – wskazanie cyfrowe
Błędy CAN – błędy obecne / błędy nieobecne / brak danych z magistrali CAN

Wirtualna deska rozdzielcza wyświetlana jest zawsze w górnej części dymka infromacyjnego,
bezzwłocznie po kliknięciu ikony pojazdu (lub po kliknięciu jego nazwy na liście).
W przeciwieństwie do zwykłych dymków informacyjnych wirtualna deska
rozdzielcza nie ukrywa się samoczynnie. Aby ją ukryć należy kliknąć przycisk X
znajdujący się w jej prawym górnym rogu.
Dane pokazywane przez aplikację pochodzą bezpośrednio z informacji udostępnianych
przez komputer pokładowy pojazdu. Aplikacja nie dokonuje żadnej obróbki sygnału, a
zawartość informacyjna wirtualnej deski rozdzielczej jest dokładnym odzwierciedleniem
danych, które w chwili przesyłania raportu podawane są przez komputer pokładowy pojazdu.
Należy pamiętać, że zawartość wirtualnej deski rozdzielczej ma charakter informacyjny,
a ewentualne wątpliwości dotyczące prawidłowej pracy pojazdu lub błędów sygnalizowanych
za pomocą kontrolek ostrzegawczych należy każdorazowo weryfikować w wykwalifikowanym
zakładzie serwisowym.
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2.3.2 Tablica alarmowa
W module Lokalizacja możliwe jest wykorzystywanie dodatkowego elementu o
charakterze informacyjnym – tablicy alarmowej. Tablica alarmowa jest miejscem, w którym
wyświetlane są wszystkie powiadomienia i alarmy wygenerowane przez system. Jeżeli w toku
pracy z aplikacją pojawi się w systemie odpowiedni alarm (uprzednio zdefiniowany) zostanie on
automatycznie wyświetlony na tablicy alarmowej. Umiejscowienie tablicy alarmowej
prezentuje poniższy rysunek:

Obecność tablicy alarmowej nie jest obligatoryjna – każdy użytkownik i operator może włączyć
lub wyłączyć widoczność tablicy w module Ustawienia > Ustawienia ogólne.
Na tablicy alarmowej wyświetlane będą tylko te zdarzenie, które uprzednio zostały
przez użytkownika zdefiniowane jako alarmowe. Jeżeli nadajnik w pojeździe nie został
odpowiednio zaprogramowany, wówczas nie będzie rejestrował zdarzeń – i w
konsekwencji odpowiedni alarm nie zostanie wyświetlony na tablicy. Proces
programowania nadajnika opisano w rozdziale 2.6 Dane.
Kliknięcie wybranego zdarzenia z tablicy alarmowej spowoduje przeniesienie użytkownika do
miejsca jego wystąpienia i wyświetlenie okna akceptacji. Aby przyjąć zdarzenie alarmowe
operator musi opisać podjęte działania i formalnie zaakceptować jego przyjęcie. Zdarzenie które
nie zostanie przyjęte może zostać odłożone na potrzeby późniejszej analizy. Okno akceptacji
wskazuje dokładne miejsce wystąpienia zdarzenia za pomocą czerwonego grotu znajdującego
się na jego dolnej krawędzi:
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W polu PODJĘTE CZYNNOŚCI należy wprowadzić krótki informacyjny opis zdarzenia (jeżeli jest
taka potrzeba). Następnie zdarzenie należy przyjąć za pomocą przycisku PRZYJMIJ ALARM.
Czynność ta sprawi, że informacja o przyjęciu alarmu zostanie zarejestrowana w systemie, a
samo zdarzenie zniknie z listy na tablicy alarmowej.
Aby tymczasowo ukryć tablicę alarmową można skorzystać z funkcji suwaka do minimalizacji.
Jego kliknięcie spowoduje, że tablica „schowa się” w prawej dolnej części ekranu, pozostawiając
widoczny jedynie sam suwak. Jego ponowne kliknięcie wysunie ponownie całą tablicę na ekran:
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2.3.3 Punkty własne na mapie
Aplikacja pozwala nanosić na mapę własne znaczniki (punkty). Funkcja ta pozwala rozbudować
warstwę mapy o dodatkowe ikony miejsc, które mają znaczenie w działalności firmy lub są
niezbędne do oceny trasy historycznej. Jako punkty własne wprowadzać można dowolne
lokalizacje, w tym parkingi firmowe, magazyny własne, magazyny kontrahentów, centrale lub
np. miasta i miejscowości:

Aby dodać do mapy punkt własny, należy kliknąć ikonę wyszukiwarki punktów, znajdującej się
w prawym górnym narożniku mapy. Umiejscowienie ikony wyszukiwarki punktów własnych
wskazano na poniższym obrazku:
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Kliknięcie wskazanej ikony spowoduje wyświetlenie listy punktów własnych. Jeżeli użytkownik
uprzednio nie zdefiniował żadnego punktu, lista będzie pusta. Jeżeli uprzednio jakiekolwiek
punkty zostały zdefiniowane, wówczas widoczne będą one na liście:

Bezpośrednio nad listą znajduje się edytowalne pole wyszukiwarki – w pole to należy
wprowadzić szukany adres i zatwierdzić przyciskiem ENTER. Jeżeli wpisany adres nie znajduje
się w bazie, aplikacji podpowie dostępne warianty (podobne lub najbliższe wobec
nieodnalezionej frazy wpisanej przez użytkownika).
Każdy punkt własny posiada dodatkowo dwie ikony konfiguracyjne:
USUWANIE PUNKTU – pozwala na usunięcie punktu z listy. Usuwanie punktów z
listy ma charakter nieodwracalny

WIDOCZNOŚĆ PUNKTU – pozwala na włączenie lub wyłączenie widoczności punktu
na mapie. Kolejne kliknięcia powodują pokazanie/ukrycie punktu na mapie.
Punkty własne każdy operator ustala według własnych potrzeb. Mają one charakter
indywidualny, co oznacza że dla każdego konta operatora można je ustalać odrębnie. Dzięki
temu każdy operator może spersonalizować warstwę mapy i dopasować ją do własnych
potrzeb.
Ukrywanie i wyświetlanie listy punktów własnych odbywa się za pomocą kolejnych kliknięć w
ikonę wyszukiwarki punktów własnych. Pierwsze kliknięcie wyświetla listę, kolejne ją ukrywa –
analogicznie odbywa się to dla kolejnych kliknięć.
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2.4 Moduł Historia tras
Po uruchomieniu modułu Historia tras użytkownik na ekranie swojego urządzenia
zobaczy prezentowany poniżej obraz:

Moduł ten służy do analizowania historii aktywności pojazdów w wybranym okresie
czasu. Pozwala na porównanie tras między różnymi pojazdami lub różnych tras tego samego
pojazdu. Do celów analizy użytkownik może wybrać dowolny dzień z zakresu historii
przechowywanej na serwerze.
Aby wyświetlić na mapie wybraną historyczną aktywność pojazdu (lub pojazdów) należy:
1. Wybrać zakres dat (za pomocą skrótów lub wprowadzając konkretny okres przez
kliknięcie ikony kalendarza). Przyciski skrótów powodują automatyczne wypełnienie pól
początku i końca okresu wartościami czasu. Za pomocą kliknięcia w wybrany przycisk
skrótu możliwy jest wybór dnia dzisiejszego, wczorajszego lub przedwczorajszego bez
konieczności ręcznego wprowadzania okresu poprzez ikonę kalendarza.

Alternatywnie, użytkownik może zdefiniować okres analizy ręcznie wybierając moment
początku i końca okresu który go interesuje. Aby dokonać ręcznego wyboru, należy
kliknąć ikonę kalendarza w polu początek I zaakceptować ją za pomocą przycisku
GOTOWE. Analogicznie określić należy datę końca okresu. Daty początku i końca
definiować można z dokładnością do godzin i minut. Do czyszczenia danych i
resetowania pola kalendarza służy ikona gumki.
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2. Wybrać (kliknąć) z rozwiniętej listy pojazdów lub grup pojazdów żądany pojazd. Wybór
pojazdu spowoduje rozwinięcie listy jego historycznych aktywności – każda trasa i postój
z wybranego okresu stanowią na liście odrębną pozycję
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Dodatkowo, rozwinięta lista zawiera podsumowanie aktywności pojazdu w prezentowanym
okresie, które zawsze umiejscowione jest nad listą tras i postojów. Przykładowe pole
podsumowanie przedstawione zostało poniżej:

Pole szybkiego podsumowania pokazuje syntetyczną informację dotycząca
analizowanego okresu. Podaje ono łączny pokonany dystans, liczbę postojów,
maksymalną prędkość oraz liczbę zarejestrowanych zdarzeń alarmowych.
Dodatkowo na niebieskim pasku czasu kolorem zaznacza momenty, w których
pojazd realizował trasę.
Z rozwiniętej listy należy za pomocą fiszek (fiszka znajduje się przy każdej pozycji na liście
zaznaczyć żądane trasy lub postoje – a po ich wyborze wyświetlić je w formie graficznej na
mapie za pomocą czerwonego przycisku o nazwie POKAŻ ZAZNACZONE. W celu poprawy
ergonomii pracy z aplikacją, dolne przyciski skrótów pozwalają jednym kliknięciem zaznaczyć na
rozwiniętej liście wszystkie pozycje, same trasy lub same postoje.
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Po wyświetleniu na mapie wybranej trasy użytkownik ma możliwość uzyskania
informacji o prędkościach z jakimi w trakcie jazdy przemieszczał się pojazd. Aplikacja podaje
użytkownikowi pełną informację o zakresie zmienności prędkości. Całość danych obrazowana
jest na wykresie. Aby wyświetlić wykres prędkości dla wybranej trasy należy wykonać poniższe
kroki:
1. Uruchom moduł Historia Tras
2. Wyświetl na mapie wybraną trasę historyczną (lub grupę tras)
3. Graficzny ślad wyświetlonej trasy składa się z połączonych ze sobą punktów raportu
zgodnie z poniższym przykładem:

Aby wyświetlić dane wybranego raportu za pomocą dymka informacyjnego, należy kliknąć
dowolny punkt raportu należący do tras. Kliknięcie spowoduje, że po prawej stronie mapy
wyświetli się dymek informacyjny zgodnie z przykładem poniżej.
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Bezpośrednio nad segmentem dymka informacyjnego zawierającym nazwę pojazdu znajdują się
cztery ikony. Dwie pierwsze ikony służą do kopiowania współrzędnych punktu raportowego i
bezpośredniej ich prezentacji w aplikacji Google Maps. Dwie kolejne pozwalają generować
wykresy prędkości oraz obrotów:

Ikona generowania wykresu obrotów silnika (wymaga komunikacja z CAN)

Ikona generowania wykresu prędkości

Kliknięcie w ikonę generowania wykresu spowoduje wyświetlenie okna
zawierającego dwa wykresy – pierwszy wykres obrazuje cały analizowany okres (czerwonym
tłem zaznaczono analizowany fragment trasy z którego pochodzi dany punkt raportowy),
wykres znajdujący się pod nim obrazuje w powiększeniu jedynie analizowany okres:

25

2.4.1 Wyświetlanie dodatkowych danych historycznych
Dodatkowo, w module Historia Tras użytkownik ma możliwość wyświetlenia filtra
zdarzeń i aktywności. W pozostałych modułach (poza modułem Tras wg pojazdu) filtr pozostaje
nieaktywny.
Ikona filtra pojawia się na ekranie w momencie wyświetlenie wizualizacji trasy historycznej.
Obok listy pojazdów pojawia się wówczas ikona wskazana na poniższym obrazku:

Kliknięcie w ikonę powoduje rozwinięcie dodatkowego menu, w ramach które możliwe jest
zaznaczanie i odznaczanie elementów, które wyświetlona wizualizacji trasy historycznej ma
zawierać. Elementy trasy, które mogą być wybierane/ukrywane w filtrze zdarzeń i aktywności
to:
 Punkty raportu (widoczne lub uryte)
 Odcinki trasy spełniające kryterium ustalonego za pomocą suwaka prędkości (aplikacja
odmiennym kolorem wskaże odcinki które zadane kryterium spełniają)
 Postoje spełniające kryterium czasu ustalonego za pomocą suwaka czasu( aplikacja
odmiennym kolorem wskaże postoje które zadane kryterium spełniają)
 Ikony zarejestrowanych zdarzeń alarmowych (widoczne lub ukryte)
 Możliwość wizualizacji zdarzeń ciągłych przypisanych do pojazdu
Filtr zdarzeń i aktywności zawierał będzie domyślnie jedynie opcję
widoczności/ukrycia punktów raportu. Aby móc wyświetlać na mapie ikony
zdarzeń, należy najpierw odpowiednio zaprogramować nadajnik przypisany do
wybranego pojazdu!
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2.4.2 Zdarzenia i ich kategorie
Aktywności pojazdu i kierowcy obrazowane są w aplikacji za pomocą różnych typów
zdarzeń. Każdej kategorii pojazdu przyporządkowane są dwie grupy zdarzeń:
1) Zdarzenia globalne – oparte o zdarzenia rejestrowane przez nadajnik, do których zalicza się
przekroczenie prędkości, wjazd do strefy, wyjazd ze strefy, tankowanie paliwa, ubytek
paliwa, sabotaż obudowy, jazdę bez zalogowanego kierowcy, spadek napięcia zasilania,
odcięcie napięcia zasilania, powrót napięcia zasilania, etc.
2) Zdarzenia indywidualne – charakterystyczne w ramach wybranej kategorii i wymagające
wykonania w nadajniku fizycznego podłączenia wejść alarmowych. Do grupy zdarzeń
indywidualnych zalicza się załadunek śmieci, otwarcie odwłoka, uruchomienie zasypu solą,
przechył naczepy, etc.
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Zdarzenia indywidualne - każda kategoria posiada przypisaną grupę zdarzeń, z których
użytkownik podczas tworzenia/edycji pojazdu może wskazać zdarzenia przez siebie wybrane.
Zdarzenia indywidualne możliwe do wyboru w poszczególnych kategoriach pojazdów
przedstawia poniższa tablica zdarzeń. Maksymalna ilość zdarzeń indywidualnych, które
użytkownik może przypisać do pojazdu wynosi 2.
Tab.1 Przykładowe zdarzenia indywidualne w poszczególnych kategoriach

Wyświetlona na mapie trasa historyczna może zostać rozbudowana o wizualizację
zdarzeń. Po aktywowaniu tej funkcji, ślad trasy zostanie dodatkowo wypełniony ikonami
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zdarzeń dokładnie w tych miejscach, w które one wystąpiły. Aby móc dodawać do trasy ikony
zdarzeń, należy rozwinąć filtr za pomocą ikony oznaczonej na poniższym rysunku:

Zaznaczając wybrane zdarzenia za pomocą fiszki, aplikacji osadzi na mapie miejsca ich detekcji
za pomocą właściwych ikon. Poniższa przykładowa wizualizacja prezentuje trasę pojazdu
osobowego, w którym wejścia alarmowe monitorują zdarzenia otwarcia bagażnika oraz
zdarzenia otwarcia drzwi:

29

Przykładowy efekt wykorzystania filtra w pojeździe ciężarowym przedstawiono poniżej.
Na mapie widoczne są wszystkie miejsca w których kierowca dokonał otwarcia drzwi
ładunkowych oraz miejsca w których czujnik przechyłu naczepy zarejestrował zmianę.

Przykładowy efekt wykorzystania filtra w pługu śnieżnym przedstawiono na kolejnym
rysunku. Na mapie wyświetlone zostały wszystkie zdarzenia globalne, które na wybranej trasie
miały miejsce.
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Zdarzenia globalne - Zdarzenia globalne są tożsame dla wszystkich kategorii pojazdów
występujących w aplikacji. Jeżeli podczas trasy lub postoju nadajnik zarejestruje wystąpienie
któregokolwiek ze zdarzeń informacje tą będzie można wizualizować na mapie za pomocą filtra.
Zasadę włączania filtra opisano w poprzednim rozdziale.
Tab.2 Przykładowe zdarzenia globalne w poszczególnych kategoriach
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Widoczne na mapie ikony zdarzeń oznaczają miejsca, w których zdarzenia te wystąpiły.
Analogiczną wizualizację trasy Szczecin – Warszawa dla innej kategorii pojazdu (pojazd
osobowy) przedstawia poniższy przykład:

Zdarzenia ciągłe - Zdarzenia ciągłe to grupa zdarzeń, w których określić można początek, czas
trwania oraz koniec ich wystąpienia. Są one wizualizowane za pomocą właściwego koloru
wyświetlanego na tle trasy. Zasada wykreślania na mapie zdarzeń ciągłych pozwala obserwować
miejsce rozpoczęcia zdarzenia, dystans na jakim zdarzenie występowało oraz miejsce jego
zakończenia.
Zdarzenia ciągłe mogą być wykorzystywane do obrazowania aktywności zimowego sprzętu
utrzymania dróg (np. do podglądu odcinków na których pług śnieżny był opuszczony lub
pracował wirnik solarki/piaskarki) czy nadzorowania aktywności agregatu chłodniczego w
naczepach izotermicznych (np. do podglądu odcinków na których agregat był włączony lub
wyłączony). Zdarzenia ciągłe mają charakter rozwiązań dedykowanych i mogą nie być dostępne
we wszystkich wariantach abonamentowych.

Zasada konfiguracji i wykorzystania zdarzeń ciągłych wymaga odpowiedniej wiedzy
sprzętowej i programowej. Do poprawnego nadzoru posiadanej floty w zdecydowanej
większości przypadków wystarczające jest wykorzystanie prostych zdarzeń
jednorazowych. Aby korzystać z funkcji zdarzeń ciągłych w swoich pojazdach
skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym lub działem pomocy technicznej.
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2.5 Raporty – informacje podstawowe
Aplikacja posiada wbudowane moduły analityczne, pozwalające na łatwe i szybkie
raportowanie aktywności pojazdów oraz kierowców. Każdy użytkownik może dokonać
tabelarycznego lub graficznego zestawienia danych zgromadzonych w archiwum, po uprzednim
zdefiniowaniu zakresu raportu.
Raporty generowane przez system bazują na ustawieniach i konfiguracji nadajnika
ustalonej przez użytkownika. Raporty ze zdarzeń alarmowych będą dotyczyły tylko
tych zdarzeń, które uprzednio zostały zdefiniowane jako alarmowe. Raporty z
tankowań i ubytków oraz raporty ze spalania dostępne będą tylko w tych pojazdach,
w których paliwo zostało podczas montażu opomiarowane.
Aby rozpocząć generowanie raportu, należy z górnego paska nawigacyjnego wybrać moduł
Raporty. Po jego wyborze na ekranie wyświetli się następujący widok aplikacji:

Aplikacja pozwala na tworzenie raportów zgodnie z typologią zawartą w menu kontekstowym
znajdującym się po lewej stronie ekranu. Każdy raport generowany posiada swój rodzaj oraz
typ. W oknie tworzenia raportu pola pozwalające na wybór typu oraz rodzaju raportu mają
postać rozwijanej listy i znajdują się zawsze w górnej części okna tworzenia raportu:
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 Rodzaj raportu jest inaczej podkategorią kategorii głównej. Każda główna kategoria
raportów (PROSTE, ZŁOŻONE, CYKLICZNE, SPECJALNE) zawiera w sobie kilka rodzajów
raportów obrazujących inne dane.
 Typ raportu – czyli format pliku wynikowego, w którym aplikacja wygeneruje żądane
dane. Aplikacja pozwala na generowanie raportów w formacie PDF, XLS oraz XLSX (dla
potrzeb dalszej edycji w arkuszach MS Excel), CSV (uniwersalny plik do importowania
danych) oraz ODS (dla potrzeb dalszej edycji w darmowych pakietach biurowych)
Raporty proste – otwierają się domyślnie po
uruchomieniu modułu raportowego. Pozwalają na
szybkie
wygenerowanie
prostych
raportów
obrazujących codzienną aktywność monitorowanych
pojazdów.
Raporty złożone – służą do krzyżowej analizy danych
związanych z aktywnością w terenie, gospodarką
paliwową, eksploatacją pojazdów i analizami
niezbędnymi do sprawnego zarządzania flotą
Raporty cykliczne – pozwalają zaprogramować
wybrany raport prosty lub złożony w formie
zautomatyzownej, cyklicznej wysyłki na wskazany
adres email.
Raporty specjalne – to dedykowane raporty, tworzone odpłatnie na potrzeby Klienta. Raporty
specjalne mają charakter indywidualny – dostępne są jedynie na kontach Klientów, którzy w
ramach odrębnego kontraktu zawarli z dostawcą umowę o przygotowanie indywidualnych
rozwiązań raportowych.
Archiwum raportów – pozwala przeglądać i edytować stworzone uprzednio raporty cykliczne
oraz weryfikować status i listę raportów wysłanych przez aplikację.
W zależności od typu raportu użytkownik może definiować/wybierać przedmiot raportu,
określając za pomocą fiszek jakich kierowców, pojazdów, zdarzeń raport ma dotyczyć. Okno
ustawień dodatkowych pozwala definiować parametry uzupełniające dla wybranego raportu.
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2.5.1 Tworzenie raportów prostych
Aby stworzyć raport prosty należy w pierwszej kolejności uruchomić moduł Raporty. Okno
generowania raportów prostych aktywuje się jako okno domyślne. W pierwszej kolejności
należy wybrać typ raportu, który ma zostać wygenerowany. Wybór typu raportu dokonywany
jest za pomocą wyboru z listy rozwijanej:

W skład raportów prostych wchodzi:
 Szybki raport bieżący – jest to tabelaryczne zestawienie aktualnego stanu wszystkich
pojazdów z aplikacji (stan aktualny = stan na moment generowania raportu!). W jego
strukturze znajdują się informacje o bieżącym trybie pojazdu (postój/jazda), bieżącej
lokalizacji, kierowcy, aktualnej ilości paliwa oraz łącznym dystansie i czasie jazdy
 Raport z tras i postojów – jest to tabelaryczne zestawienia historycznych tras i postojów
wybranego pojazdu lub pojazdów. Zawiera ono czasy i miejsca rozpoczęcia oraz
zakończenia tras, wraz ze wskazaniem kierowcy który na danym odcinku prowadził
pojazd.
 Raport ze zdarzeń – jest to tabelaryczne zestawienia obrazujące listę zarejestrowanych
przez system zdarzeń alarmowych (muszą być one uprzednio zdefiniowane przez
użytkownika). Raport zawiera łączną liczbę zdarzeń wygenerowanych przez dany pojazd,
łączną liczbę zdarzeń wygenerowanych przez danego kierowcę oraz liczbę wystąpień
każdego zdarzenia. Raport dla każdego zdarzenia wskazuje miejsce i czas wystąpienia
oraz koordynaty GPS w którym zdarzenie zostało zarejestrowane.
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 Raport z tankowań i ubytków – jest to tabelaryczne zestawienie obrazujące wszystkie
zarejestrowane tankowania i ubytki w wybranych pojazdach. Zestawienie podaje czas i
miejsce każdego zdarzenia.
 Raport paliwowy – obrazuje on wypracowane przez pojazdy poziomy spalania w
zadanym okresie czasu. Podaje on liczbę przebytych kilometrów, rodzaj opomiarowania
paliwa, średnią prędkość oraz wartość spalania. Dodatkowo, dla każdego pojazdu
uwzględnionego w raporcie generowany jest odrębny wykres zmiany poziomu paliwa w
czasie.
 Raport z prędkości – obrazuje on zarejestrowane dane dotyczące średniej i maksymalnej
prędkości w analizowanym okresie oraz liczby przekroczeń prędkości (jeżeli zostały one
zdefiniowane). Dodatkowo, dla każdego pojazdu uwzględnionego w raporcie
generowany jest odrębny wykres historycznych prędkości na osi czasu.
Po wyborze typu raportu należy zdefiniować okres którego raport ma dotyczyć:

Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia dat (za pomocą ikon kalendarza) lub
określenia okresu analizy za pomocą klawiszy skrótu (dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, ostatnie 7
dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc). Kliknięcie w 1 z 6 klawiszy skrótu powoduje
automatyczne wypełnienie się pól kalendarza przypisanymi do niego wartościami.
Ostatnim etapem jest wybór pojazdów/kierowców których raport ma dotyczyć. Po
zafiszkowaniu wybranych pozycji raport można finalnie wygenerować za pomocą przycisku
GENERUJ RAPORT.
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2.5.2 Tworzenie raportów złożonych
Aby stworzyć raport złożony należy w pierwszej kolejności uruchomić moduł Raporty. Po
uruchomieniu tego modułu należy wybrać zakładkę Raporty złożone z menu po lewej stronie:

Po uruchomieniu zakładki Raporty złożone użytkownik zobaczy następujący obraz:

Należy pamiętać, że raporty złożone dedykowane są do analizy porównawczej
dokonywanej w grupie. Anomalie i odchylenia od normy widoczne są na tle innych
pojazdów, generowanie raportu złożonego dla pojedynczych pojazdów znacząco
utrudnia przyjęcie obiektywnego punktu odniesienia!
37

Po włączeniu zakładki Raporty złożone w pierwszej kolejności należy wybrać typ raportu, który
ma zostać wygenerowany.

W skład raportów złożonych wchodzi 7 różnych typów które pozostają do wyboru przez
użytkownika. Grupę tą stanowią:
 Analiza porównawcza – trasy – pozwala w ramach jednego zestawienia porównać
aktywność różnych pojazdów na tle historycznie zrealizowanych tras. Użytkownik dla
każdego pojazdu zobaczyć może sumaryczną liczbę przebytych km prywatnych,
sumaryczną liczbę przebytych km służbowych, średnią dzienną liczbę tras oraz średnią
dzienną długość tras. Dodatkowo w zestawieniu podana jest najdłuższa trasa prywatna,
najdłuższa trasa służbowa oraz największa prędkość zarejestrowana dla obu typów tras.
Przed wygenerowaniem raportu użytkownik może zdefiniować który z podanych
parametrów jest kluczowy – i posortować wg niego tabelę wynikową. Zestawienie to
zawiera dodatkowo graficzną analizę opisanych powyżej danych przedstawioną na
wykresach.
 Analiza porównawcza – postoje – pozwala w ramach jednego zestawienia porównać
aktywność różnych pojazdów na tle historycznie zrealizowanych postojów. Użytkownik
dla każdego pojazdu zobaczyć może sumaryczną liczbę zrealizowanych postojów,
sumaryczną liczbę postojów na zapalony silniku, średnią dzienną liczbę postojów oraz
zestawienie pokazujące strukturę zrealizowanych postojów w podziale na postoje
krótsze niż 30min, postoje z przedziału 30-60min oraz postoje dłuższe niż godzina. Dla
ułatwienia dane te prezentowane są dodatkowo w formie wykresów. Na końcu
zestawienia dla każdego pojazdu analizowanego w ramach tego raportu generowany
jest słupkowy wykres obrazujący wszystkie zrealizowane postoje (wysokość słupka jest
odpowiednikiem długości czasu trwania postoju w minutach; postoje dłuższe niż 360
minut są oznaczone znacznikiem >360)
 Analiza porównawcza – prędkości – pozwala w ramach jednego zestawienia porównać
aktywność różnych pojazdów na tle parametru prędkości. Użytkownik dla każdego
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pojazdu zobaczyć może średnią i najwyższą zarejestrowaną w danym okresie prędkość,
liczbę przekroczeń prędkości (jeśli zdarzenie to zostało uprzednio zdefiniowane w
ustawieniach nadajnika) oraz średnią dzienną wartość przekroczenia prędkości.
Zestawienie zawiera dodatkowo strukturę osiąganych przez pojazd prędkości w podziale
na odcinki o prędkości do 60km/h, odcinki na których prędkości zawierała się w
przedziale 60-90 km/h oraz odcinki z prędkością powyżej 90km/h. Na końcu zestawienia
dla każdego analizowanego pojazdu generowany jest liniowy wykres obrazujący
maksymalne prędkości zarejestrowane przez system na poszczególnych trasach.
 Analiza porównawcza – paliwo – pozwala w ramach jednego zestawienia porównać
parametry związane z wykorzystaniem/zużyciem paliwa. Raport ten wymaga
podłączonego i poprawnie skalibrowanego odczytu paliwa w analizowanych pojazdach.
Pozwala uzyskać informację na temat łącznie przebytego dystansu, sumarycznej liczby
zużytych litrów paliwa oraz wynikowej wartości okresowej wielkości spalania
wygenerowanej przez każdy pojazd. Raport dodatkowo podaje dane dotyczące ilości
zarejestrowanych tankowań i ubytków oraz największego (ilościowo) tankowania w
analizowanym okresie. Zestawienie to zawiera dodatkowo graficzną analizę opisanych
powyżej danych przedstawioną na wykresach.
 Analiza eksploatacji – pozwala w syntetycznej postaci przeanalizować sposób
eksploatacji posiadanych pojazdów przez kierowców. Zestawienie porównuje
parametry eksploatacji związane z łączną ilością tras, średnią długością tras, liczbą
postojów na zapalonym silniku, danymi dotyczącymi poziomu obrotów silnika oraz
nacisku na pedał gazu.
 Analiza rankingowa - pozwala stworzyć szybki ranking w ramach którego możliwe jest
porównanie przebytego dystansu, czasu jazdy, średniej dziennej długości trasy,
średniego czasu postoju, średniej prędkości, liczby przekroczeń prędkości oraz średniego
spalania. Analiza rankingowa ma postać syntetyczną i pozwala porównać charakter
pracy posiadanych pojazdów na tle najważniejszych parametrów rejestrowanych przez
system.
 Analiza flotowa – jest to narzędzie dedykowane do nadzorowania dużych flot – pozwala
w ramach jednego zestawienia wskazać zrealizowany w analizowanym okresie dystans
oraz czas pracy na tle łącznego dystansu i czasu dla bieżącego roku rozrachunkowego.
Zestawienie zawiera dodatkowo kolumny informacyjne z datą ważności polis OC oraz AC
i terminem badania technicznego dla każdego pojazdu stanowiącego przedmiot analizy.

Należy pamiętać, że dane uzyskane dzięki modułowi Raporty mają charakter
informacyjny. Ich rolą jest eliminowanie nieprawidłowych zachowań i nawyków
kierowców. Informacje przekazywane przez system powinny stanowić wsparcie
procesów decyzyjnych a nie ich substytut !
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2.5.3 Tworzenie raportów cyklicznych
Aplikacja pozwala na zautomatyzowanie pracy z raportami, umożliwiając definiowanie
raportów cyklicznych. Raporty te definiuje się tylko raz, ustalając jednocześnie interwał z jakim
mają być one tworzone i przesyłane na wskazany adres email. Raporty cykliczne dostępne są w
dedykowanej zakładce. Aby uruchomić moduł tworzenia raportu cyklicznego należy kliknąć
zakładkę Raporty cykliczne (patrz rysunek poniżej):

Wyświetlone okno zawiera panel tworzenia raportu cykliczne. W pierwszej kolejności należy
określić typ raportu – do wyboru użytkownika pozostają wszystkie raporty proste i złożone
dostępne w aplikacji. Wybór typu raportu odbywa się przez wybranie właściwej pozycji z
rozwijanej listy:

Następnie należy określić format pliku wynikowego, w którym aplikacja wygeneruje żądane
dane. Aplikacja pozwala na generowanie raportów w formacie PDF, XLS oraz XLSX (dla potrzeb
dalszej edycji w arkuszach MS Excel), CSV (uniwersalny plik do importowania danych) oraz ODS
(dla potrzeb dalszej edycji w darmowych pakietach biurowych). Wyboru podobnie jak
poprzednio dokonuje się za pomocą rozwijanej listy:
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Ostatnie dwa pola służą do określenia rodzaju cyklu oraz adresu lub adresów email, na które
aplikacja ma przesyłać definiowany raport. Możliwe jest zdefiniowanie następujących cykli dla
raportów cyklicznych:
1. Codziennie – raport wysyłany będzie codziennie
2. Raz w tygodniu - raport wysyłany będzie raz w tygodniu, przy czym użytkownik może
dodatkowo zdefiniować dzień tygodnia w którym chce wybrany raport otrzymywać
3. Raz w miesiącu - raport wysyłany będzie raz w miesiącu, przy czym użytkownik może
dodatkowo zdefiniować dzień miesiąca w którym chce wybrany raport otrzymywać
4. Raz na kwartał - raport wysyłany będzie raz na kwartał, przy czym użytkownik może
dodatkowo zdefiniować dzień kwartału, w którym chce wybrany raport otrzymywać

W polu adres email należy wpisać adres, na który raport ma być przez aplikację wysyłany. Jeżeli
definiowany raport ma być przesyłany na więcej niż 1 adres email, kolejne adresy należy
oddzielać od siebie średnikiem zgodnie z poniższym przykładem:
janek@onet.pl; marcin@tlen.pl; daniel@yahoo.com
Po zdefiniowaniu opisanych powyżej parametrów należy określić które pojazdy lub kierowcy
mają stanowić przedmiot raportu. Raport cykliczny, podobnie jak raporty proste i złożone może
być definiowany dla jednego pojazdu, dla kilku wybranych aut lub dla wszystkich jednocześnie.
Wyboru dokonuje się przy pomocy zaznaczenia żądanych pozycji na liście za pomocą fiszki.

W polu ustawienia dodatkowe opcjonalnie zdefiniować można dodatkowe parametry – będą
one inne dla każdego raportu.
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2.5.4 Archiwum raportów cyklicznych
Aplikacja przechowuje w bazie dane raportów cyklicznych zdefiniowanych przez użytkownika
lub operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Miejscem w którym przechowywane
są informacje o raportach cyklicznych jest zakładka Archiwum Raportów.

Archiwum raportów ma postać tabelarycznego wykazu, na którym znajdują się wszystkie
utworzone w aplikacji raporty cykliczne. Jest w nim określony rodzaj raportu, format wynikowy,
data dodania raportu, szczegóły dotyczące ustalonego cyklu wysyłki oraz docelowi adresaci. Za
pomocą ikon z ostatniej kolumny można dokonać edycji raportu lub całkowicie go usunąć:
EDYCJA RAPORTU – pozwala zmienić rodzaj cyklu, adresatów oraz format wynikowy
USUWANIE RAPORTU – usuwa raport z bazy i wstrzymuje dalszą wysyłkę
Zmieniając zaznaczony poniżej filtr na wysłane raporty cykliczne wyświetlona zostanie
historyczna lista wysłanych przez aplikację raportów:

Za pomocą ikony koperty znajdującej się w ostatniej kolumnie, każdy raport cykliczny można
wysłać ponownie jeżeli z jakichkolwiek powodów nie dotarł on skutecznie do adresata.
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2.6 Moduł dane
Moduł dane służy do zarządzania aplikacją. Za jego pomocą użytkownik może edytować
informacje związane z pojazdami, kierowcami, grupami pojazdów, strefami oraz kontami
operatorów. Aby uruchomić ten moduł należy z górnego menu wybrać pozycję Dane. Po jej
kliknięciu użytkownik zobaczy na ekranie następujący obraz:

Zakładką która domyślnie uruchamia się po otworzeniu modułu jest zakładka Pojazdy. Panel
wyboru pozostałych zakładek znajduje się po lewej stronie ekranu. Aby przemieszczać się
pomiędzy nimi, należy kliknąć wybraną pozycję:

Aktualnie wybrana i wyświetlona na ekranie zakładka zawsze zaznaczona jest kolorem
czerwonym.
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2.6.1 Tworzenie, edycja i usuwanie pojazdów
W dowolnym momencie pracy z aplikacją użytkownik ma możliwość zarządzania
posiadanymi pojazdami. Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją należy w systemie utworzyć
pojazd, do którego zamontowany został (lub zostanie) nadajnik. Aby dodać do systemu nowy
pojazd należy:
1) Uruchomić moduł Dane
2) Uruchomić funkcję dodawania pojazdu zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej:

3) Po wybraniu opcji dodawania pojazdu na ekranie wyświetli się okno dodawania pojazdu:

44

Wszystkie pola w oknie dodawania pojazdów należy wypełnić zgodnie z danymi
rzeczywistymi. Zaleca się, aby jednoznacznie nazywać pojazdy - tak by w przyszłości nie pojawiał
się problem z ich poprawną identyfikacją. Należy podać nazwę własną (nazwa własna to nazwa,
która będzie wyświetlana na mapie i w raportach), model pojazdu oraz jego numer
rejestracyjny. Jeżeli pojazd ma stanowić przedmiot ewidencji należy również zdefiniować
początkowy stan licznika – ta informacja jest niezbędna do późniejszej pracy z raportami typu
karta drogowa oraz ewidencją przebiegu pojazdu. Jeżeli pojazd ma należeć do utworzonej
uprzednio grupy, należy z rozwijanej listy wybrać żądaną grupę docelową.
Wszystkie nadajniki które zakupiliście Państwo w ramach podpisanej umowy
widoczne będą na liście w polu Przypisany nadajnik. Przy wprowadzeniu danych
należy wskazać urządzenie które ma zostać przypisane do tworzonego pojazdu. Przy
tworzeniu kolejnych pojazdów lista ta będzie coraz krótsza, z uwagi na fakt że pula
wolnych nadajników będzie się zmniejszać.
Okno tworzenia pojazdu pozwala na określenie jego widoczności – na tym etapie można od razu
zdefiniować, który z operatorów będzie miał możliwość oglądania tworzonego pojazdu na
mapie. Widoczność pojazdu dla wybranych operatorów ustala się za pomocą fiszki przy
nazwie operatora – jej brak oznacza, że pojazd dla danego operatora nie będzie widoczny. Po
zdefiniowaniu wszystkich danych opisanych powyżej, pojazd można finalnie utworzyć za
pomocą przycisku Dodaj:

Należy pamiętać, że do jednego auta przydzielić można tylko jeden nadajnik. W oknie
tworzenia pojazdu wymagane pola oznaczone są z gwiazdką. Dzięki wypełnieniu pól z
datami dotyczącymi przeglądów, serwisów oraz polis AC i OC aplikacja będzie mogła
automatycznie przypominać o zbliżających się terminach za pomocą wiadomości
EMAIL oraz SMS.
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2.6.2 Tworzenie zdarzeń i kategorii w pojeździe
Podczas tworzenia lub edycji pojazdu możliwe jest przypisanie go do właściwej kategorii
i przypisane do niego zdarzeń. Proces nadawania zdarzeń i kategorii odbywa się w ramach
przedstawionego w poprzednim rozdziale okna tworzenia/edycji pojazdu przy wykorzystaniu
pól wskazanych na przedstawionym poniżej rysunku:

Podczas tworzenia/edycji pojazdu istnieje możliwość nadania mu właściwej kategorii. Każda
kategoria pojazdów może posiadać odmienne typy zdarzeń. Dodatkowo, jeżeli do nadajnika
podłączone zostały wejścia alarmowe na etapie tworzenia/edycji pojazdu wejścia te można
aktywować i nazywać wg własnych potrzeb.
Z uwagi na ograniczoną liczbę wejść nadajnika GPS Snitcher PRO w przypadku każdego pojazdu
możliwe jest określenie maksymalnie czterech zdarzeń z wejść alarmowych. Warunek ten nie
dotyczy zdarzeń globalnych (w tym przypadku powyższe ograniczenie nie obowiązuje, bo
zdarzenia globalne tworzone są na podstawie analizy danych z nadajnika a nie z jego wejść
alarmowych). Szczegóły i informacje dotyczące konfiguracji wejść alarmowych możesz uzyskać
w dziale pomocy technicznej dostawcy Twoich usług.
Każde zdarzenie posiada inną ikonę, która służyć będzie do wizualizowania jego wystąpienia.
Lista ikon wraz z opisem znajduje się na kolejnych stronach. Wybrane zdarzenia mają charakter
edytowalny – mogą być w przyszłości swobodnie zmieniane.
Nadawanie kategorii pojazdu oraz związany z nią proces przypisania zdarzeń
jednorazowych nie jest obligatoryjny. Jeżeli podczas tworzenia/edycji pojazdu
użytkownik nie dokona określenia kategorii, pojazd automatycznie przypisany
zostanie do kategorii podstawowej.
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Przykładowe i najbardziej popularne kategorie pojazdów dostępne w aplikacji:

Utworzony w aplikacji pojazd może być swobodnie modyfikowany w trakcie pracy z systemem.
W celu edycji danych utworzonego pojazdu należy kliknąć ikonę edycji pojazdu, którego zmiany
mają dotyczyć. Ikona edycji pojazdu znajduje się w ostatniej kolumnie listy pojazdów.
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Na poniższym obrazku pokazane zostało przykładowe okno edycji pojazdu. Jest ono tożsame z
oknem tworzenia pojazdu – i pozwala edytować wszystkie parametry uprzednio wprowadzone:

Edycja pojazdu zapewnia użytkownikowi również możliwość zmiany przypisania do wybranej
grupy. Po wprowadzeniu zmian należy zatwierdzić przeprowadzone czynności za pomocą
przycisku Zapisz zmiany.
Zmiana przydzielonego do pojazdu nadajnika GPS nie spowoduje utraty danych
archiwalnych zgromadzonych na serwerze. Wszystkie zdarzenia i historyczne
aktywności przypisywane są do pojazdu a nie do nadajnika! W aplikacji mogą istnieć
pojazdy które posiadają historię, ale nie posiadają przypisanego nadajnika. Aby trwale
usunąć dane wybranego pojazdu, należy go całkowicie usunąć z aplikacji.
W ramach listy pojazdów możliwe jest również usuwanie pojazdów (ikona kosza). Operacja
usuwania pojazdu ma charakter nieodwracalny!
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2.6.3 Tworzenie, edycja i usuwanie grup pojazdów
Utworzone w aplikacji pojazdy mogą być grupowane przez użytkownika według
własnych potrzeb. Podziału pojazdów na grupy dokonuje użytkownik według własnego uznania
i własnej koncepcji. Liczba grup pojazdów jest nieograniczona, a użytkownik posiada pełną
swobodę w ich nazewnictwie.
Aby utworzyć lub dodać nową grupę pojazdów należy:
1) Uruchomić moduł Dane
2) Uruchomić podzakładkę Grupy
3) Kliknąć opcję tworzenia grupy zgodnie z poniższym rysunkiem:

4) Po uruchomieniu opcji dodawania grupy na ekranie wyświetli się okno tworzenia grup. W oknie
tym użytkownik ma możliwość zdefiniowania nazwy grupy (widoczna będzie ona w module
Lokalizacja), nazwy skróconej oraz krótkiego opisu. Opis jest polem pozostającym do wyłącznej
dyspozycji użytkownika, nie pełni on żadnej roli poza rolą informacyjną.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych operację tworzenia grupy należy zakończyć za pomocą
przycisku Dodaj.
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Aby dodać pojazd do nowo utworzonej grupy, należy dokonać jej edycji poprzez kliknięcie ikony
edycji zaznaczonej na poniższym rysunku:

W wyświetlonym oknie edycji wskazać należy pojazdy, które mają zostać do niej włączone.
Pojazd należący do grupy należy oznaczyć za pomocą fiszki, pojazdy które do grupy nie należą
należy pozostawić bez zaznaczonej fiszki. Umiejscowienie fiszki odpowiadającej za
przynależność do grupy (każdy pojazd posiada swoją własną fiszkę przynależności) wskazane
zostało na poniższym przykładzie:

Po wskazaniu odpowiednich pojazdów i określeniu ich przynależności do edytowanej grupy,
należy zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku Zapisz zmiany. Aby usunąć z aplikacji wybraną
grupę (operacja ta ma charakter nieodwracalny!) należy kliknąć ikonę usuwania grupy i
potwierdzić żądaną operację w oknie komunikatu:
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2.6.4 Tworzenie, edycja i usuwanie kierowców
Dla zachowania przejrzystości i możliwości analizy pracy kierowców którzy naprzemiennie
korzystają z różnych pojazdów aplikacja pozwala na tworzenie i edycję kierowców.
Aby dodać nowego kierowcę do aplikacji należy:
1. Uruchomić moduł Dane
2. Uruchomić podzakładkę Kierowcy. Po jej wybraniu na ekranie pojawi się okno
zawierające aktualną listę kierowców (lista będzie pusta w przypadku, kiedy żaden
kierowca nie został uprzednio utworzony)

3. Po uruchomieniu okna tworzenia kierowcy wyświetli się następujące okno:

Wszystkie pola należy wypełnić właściwymi danymi. W polu numer identyfikatora należy
wprowadzić nr pastylki Dallas z której dany kierowca korzysta. Aby zapisać kierowcę w systemie
należy kliknąć w znajdujący się na dole okna przycisk Dodaj.
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Aby edytować dane już utworzonego kierowcy, należy wyświetlić listę zawierającą spis
wszystkich kierowców i skorzystać z kolumny z ustawieniami wskazanej poniżej:

Ikony ustawień pozwalają na edycję danych kierowcy, usuwanie kierowcy z systemu, ustalenie
przypisanych do niego godzin pracy (jest to niezbędne dla rozróżniania prywatnych i służbowych
godzin – jeżeli takie rozróżnienie użytkownik chce posiadać w tworzonych raportach) oraz
powiadomienia związane z danym kierowcą, które użytkownik będzie otrzymywał z systemu. Po
najechaniu kursorem na dowolną ikonę użytkownik zobaczy wyskakujący dymek z opisem jej
funkcji.
EDYCJA KIEROWCY – pozwala na zmianę wszystkich danych przypisanych do
wybranego kierowcy. Edycja kierowcy może nastąpić w dowolnym momencie pracy z
aplikacją.
USUWANIE KIEROWCY – ta operacja ma charakter nieodwracalny; po zastosowaniu tej
funkcji i potwierdzeniu systemowych komunikatów wybrany kierowca zostanie
permanentnie usunięty z systemu.
GODZINY PRACY – ta funkcja wyświetla dodatkowe okno, w ramach którego możliwe
jest wprowadzenie godzin pracy kierowcy. Pozwala określić godzinowy moment
rozpoczęcia i zakończenia pracy dla każdego dnia tygodnia osobno, wraz z możliwością
określenie sposobu interpretacji tras, które przebiegają przez moment rozpoczęcia i
zakończenia dnia pracy
POWIADOMIENIA – ta funkcja wyświetla dodatkowe okno, które pozwala na
zdefiniowanie powiadomień związanych z kierowcą – a dokładnie powiadomień o
terminie upływu umowy o pracę oraz terminie badań lekarskich (użytkownik może
zdefiniować przypomnienie z wyprzedzeniem o dowolną ilość dni), przekroczeniu
limitu kilometrów zrealizowanych w ciągu dnia, tygodnia i miesiąca (użytkownik może
zdefiniować przypomnienia dla dowolnie ustalanego limitu kilometrów). System
pozwala na realizację przypomnień za pomocą tablicy alarmowej, raportów oraz
notyfikacji wysyłanych drogą EMAIL oraz SMS.
Jeżeli pojazdem porusza się zawsze ten sam kierowca, w pole identyfikator
wprowadzić należy numer nadajnika GPS powiększony o ciąg 00000000.
Taka operacja na stałe powiąże kierowcę z wybranym pojazdem bez
konieczności instalowania w pojeździe czytnika identyfikacji Dallas.
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2.6.5 Tworzenie, edycja i usuwanie operatorów
Główny użytkownik może utworzyć dodatkowe konta dostępowe do aplikacji dla swoich
pracowników, wspólników lub kontrahentów. Dodatkowe konto dostępowe nosi nazwę konta
operatora, i może posiadać ograniczenia i restrykcje, które tworzący je użytkownik ustali. Aby
dodać nowego operatora do aplikacji należy:
1. Uruchomić moduł Dane
2. Uruchomić podzakładkę Operatorzy. Po jej wybraniu na ekranie pojawi się okno
zawierające aktualną listę operatorów (lista będzie pusta w przypadku, kiedy żaden
operator nie został jeszcze utworzony)

3. Rozpoczęcie dodawania nowego operatora rozpoczyna się przez kliknięcie przycisku
Dodaj zaznaczonego na rysunku powyżej. Wywołanie tej funkcji wyświetli na ekranie
okno tworzenia operatora:

W tym miejscu należy zdefiniować login, nazwę, hasła oraz strefę czasową w której operator
będzie pracował z systemem. Opcjonalnie można wybrać wersję językową aplikacji dla nowego
operatora (ta funkcja jest zależna od wybranej opcji abonamentowej).
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Tworzenie konta operatora należy zatwierdzić za pomocą przycisku Dodaj. Nowy operator
pojawi się na liście operatorów. Aby nadać mu uprawnienia, należy wywołać okno uprawnień
korzystając z ikony uprawnień znajdującej się w ostatniej kolumnie listy z operatorami:

ZMIANA HASŁA – umożliwia zmianę obecnego hasła do konta wybranego operatora.
Stare hasło nie jest wymagane, nowo ustanowione hasło zostanie nadpisane w miejsce
starego.
EDYCJA UPRAWNIEŃ I USTAWIEŃ – ta funkcja wywołuje dodatkowe okno, w którym
możliwa jest zmiana strefy czasowej, wersji językowej aplikacji oraz uprawnień
przypisanych do wybranego konta. Żądane uprawnienia należy zaznaczyć za pomocą
fiszki, a następnie zaakceptować wybór klikając przycisk Zapisz zmiany
WIDOCZNOŚĆ POJAZDÓW – pozwala na ustawienie za pomocą fiszek tych pojazdów,
do których wybrany operator posiada dostęp. Brak fiszki widoczności przy wybranych
pojazdach sprawia, że pozostają one dla danego operatora niewidoczne.
USUWANIE OPERATORA – funkcja służąca do trwałego usuwania konta operatora z
systemu (operacja ta ma charakter nieodwracalny!). Po zatwierdzeniu systemowych
komunikatów i zaakceptowaniu czynności usuwania wszystkie dane konta operatora
zostaną wymazane.
Na liście operatorów widoczna jest kolumna szybkiego dostępu. Za jej pomocą można w
dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć operatorowi dostęp do systemu. Aby operator posiadał
dostęp pole musi być zafiszkowane – analogicznie aby dostęp nie był aktywny pole fiszki
dostępu musi pozostać puste:
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2.6.6 Tworzenie, edycja i usuwanie geostref
Aplikacja pozwala na nadzorowanie ruchu pojazdów pod kątem wyznaczonych na mapie stref.
Stworzenie strefy alarmowej automatycznie doda do każdego pojazdu dwa zdarzenia mogące
stanowić przedmiot programowania: wjazd do strefy oraz wyjazd ze strefy.
Aby dodać nową strefę alarmową do aplikacji należy:
1. Uruchomić moduł Dane
2. Uruchomić zakładkę Strefy. Po jej wybraniu na ekranie pojawi się okno przestawione na
poniższym obrazku. Dodawanie nowej strefy inicjowane jest przez kliknięcie przycisku
Dodaj strefę. Pod tym przyciskiem znajduje się lista już utworzonych stref (każdą z nich
można edytować lub usunąć za pomocą ikony
po prawej stronie). Kliknięcie w
nazwę strefy na liście spowoduje jej
wyświetlenie w oknie z mapą.

Po wybraniu funkcji dodawania strefy na ekranie wyświetli się okno zawierające przybornik
graficzny. W przyborniku pojawia się pole z nazwą – w pierwszej kolejności należy wprowadzić
do niego nazwę strefy którą tworzymy.

W ramach przybornika istnieją zdefiniowane rodzaje figur geometrycznych, które można
wykorzystać podczas tworzenia nowej strefy:
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OKRĄG – pozwala wyznaczyć na mapie okrągłą strefę o dowolnym promieniu. Pierwsze
kliknięcie LPM (lewy przycisk myszy) w obszar mapy ustanawia środek okręgu, dalszy
ruch kursorem powiększa strefę do żądanej wielkości, kolejne kliknięcie LPM
zatwierdza utworzoną strefę. Dodanie strefy do aplikacji wymaga kliknięcia przycisku
Zapisz dostępnego w przyborniku (patrz obrazek na poprzedniej stronie).
PROSTOKĄT – pozwala utworzyć na mapie prostokątną strefę o dowolnej przekątnej.
Pierwsze kliknięcie LPM w obszar mapy ustala prawy górny narożnik tworzonej figury,
dalszy ruch kursorem powiększa strefę do żądanej wielkości, kolejne kliknięcie LPM
zatwierdza utworzoną strefę. Dodanie nowo wyrysowanej strefy do aplikacji wymaga
kliknięcia przycisku Zapisz dostępnego w przyborniku (patrz obrazek na poprzedniej
stronie).
WIELOBOK OBROTOWY – pozwala utworzyć na mapie strefę stanowiącą
geometryczną pochodną wielokąta o zdefiniowanej liczbie boków. Liczbę boków należy
wprowadzić pod nazwą strefy – ich minimalna ilość to 4. Po wprowadzeniu liczby
boków, należy kliknąć na mapie LPM w miejscu stanowiącym środek docelowej figury.
Dalszy ruch kursorem powiększa strefę do żądanej wielkości i umożliwia jednocześnie
jej obrót na płaszczyźnie. Po ustaleniu wielkości i położenia należy zatwierdzić ustaloną
pozycję LPM. Dodanie nowo wyrysowanej strefy do aplikacji wymaga kliknięcia
przycisku Zapisz dostępnego w przyborniku (patrz obrazek na poprzedniej stronie).
STREFA SWOBODNA – pozwala utworzyć na mapie strefę o dowolnym kształcie. Strefa
swobodna składa się odcinków i łączących je węzłów. Rozpoczęcie rysowania strefy
swobodnej należy zacząć od ustanowienia na mapie miejsca pierwszego węzła. Po
ustawieniu kursora w wybranym miejscu należy zatwierdzić lokalizację pierwszego
węzła klikając LPM. Dalszy ruch kursorem tworzył będzie na mapie pierwszy bok strefy.
Bo ustaleniu pierwszego boku należy go zatwierdzić klikając LPM. Kolejne boki tworzy
się analogicznie. Przez cały okres tworzenia strefy jej tymczasowy obrys ma kolor
niebieski, a obszar który strefa w danym momencie obejmuje jest wyszarzony.
Tworzenie strefy kończy się w momencie, kiedy użytkownik ustawi kolejny węzeł w
miejscu pierwszego węzła (zamknie obrys strefy w całość). Obrys strefy zmieni
wówczas kolor z niebieskiego na czerwony. Dodanie nowo wyrysowanej strefy do
aplikacji wymaga kliknięcia przycisku Zapisz dostępnego w przyborniku (patrz obrazek
na poprzedniej stronie).
Łączna liczba stref, które użytkownik może dodawać do systemu uzależniona jest od
wybranej opcji abonamentowej. Jeżeli w oknie zawierającym listę stref nie figuruje
przycisk dodawania, oznacza to że wyczerpałeś przysługujący Ci limit.
Utworzenie strefy X sprawia, że w oknie programowania nadajnika automatycznie pojawią się
dwa dodatkowe pola ze zdarzeniami: wjazd do strefy X oraz wyjazd ze strefy X. Dzięki temu, dla
wybranych pojazdów można zdefiniować zdarzenia alarmowe związane z każdą istniejącą w
systemie strefą. Programowanie stref w pojazdach opisane zostało w kolejnym rozdziale.
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2.6.7 Programowanie nadajnika
Aplikacja pozwala na zdalne programowanie posiadanych nadajników. Celem
programowania nadajnika jest dopasowanie systemu do rzeczywistych potrzeb – które dla
różnych użytkowników mają różny charakter. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia
programowania nadajnika jest utworzenie pojazdu i przypisanie do niego nadajnika. Proces
programowania można przeprowadzić na każdym pojeździe znajdującym się na liście pojazdów
w module Dane > Pojazdy. Aby wyświetlić okno programowania należy wykorzystać ikonę
programowania znajdującą się w ostatniej kolumnie listy pojazdów:

Kliknięcie ikony spowoduje wyświetlenie okna programowania wybranego pojazdu. Okno to
zawiera wszystkie dostępne w systemie zdarzenia alarmowe, spośród których użytkownik może
wybrać te dla siebie właściwe i potrzebne.
Wystąpienie każdego zdarzenia alarmowego może być sygnalizowane przez aplikację
za pomocą 4 kanałów powiadomień: Tablicy alarmowej, Raportów, wiadomość
EMAIL lub wiadomość SMS. Jeżeli Twoja wersja usługi nie przewiduje kanałów EMAIL
oraz SMS mogą być one niewidoczne w Twoim oknie programowania!
Aby aktywować wybrane zdarzenie niezbędnym jest zaznaczenie dla niego co najmniej jednego
kanału powiadomień (wszystkie 4 kanały zaznaczono na poniższym rysunku):

Dla powiadomień w formie tablicy alarmowej i raportów wystarczy zaznaczyć fiszkę aktywności,
dla powiadomień EMAIL niezbędne będzie podanie adresu mailowego na który powiadomienia
będą spływać (analogicznie nr telefonu dla powiadomień SMS). Poniżej przedstawiona została
lista wszystkich dostępnych w systemie zdarzeń alarmowych (poza zdarzeniami ze stref użytkownik w tym miejscu zobaczy własne strefy jeżeli je zdefiniował). Wybrane zdarzenia
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posiadają dodatkowo edytowalne pole PARAMTER – użytkownik wprowadza tam wartość
parametru którego przekroczenie ma wywołać alarm. Znaczenie każdego pola z parametrem
opisane jest po najechaniu kursorem na ikonę

Po zdefiniowaniu zdarzeń należy zatwierdzić proces zmian za pomocą przycisku Zapisz zmiany.
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2.7 Moduł ustawienia
Moduł ustawienia pozwala na dopasowanie aplikacji do własnych potrzeb i modyfikację
najważniejszych grup ustawień. W module dostępne są 4 zakładki. Aby przejść do dowolnej z
nich należy kliknąć w jej nazwę. Po uruchomieniu modułu Dane domyślnie wyświetloną
zakładką są Ustawienia ogólne:

Ustawienia ogólne pozwalają na ustalenie widoczności lub ukrycia tablicy alarmowej,
widoczności lub ukrycia wyszukiwarki pojazdów w modułach Historia tras oraz Lokalizacja,
ustalenie strefy czasowej oraz rodzaju ikon menu wykorzystywanych przez aplikację (ustawienia
dotyczące ikon przeznaczone są dla użytkowników korzystających ze starszych wersji
przeglądarek):

Zmiana strefy czasowej sprawi, że dane w modułach i raportach będę korygowane i
prezentowane w określonej strefie czasowej. Funkcja ta przeznaczona jest dla użytkowników
korzystających z systemu poza granicami RP.
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Ustawienia mapy pozwalają na dopasowanie sposobu prezentacji danych w aplikacji.
Użytkownik ma możliwość zdefiniowana domyślnej mapy która będzie wyświetlała się zawsze
po zalogowaniu do aplikacji, ukrycia paska wyboru mapy w menu, częstotliwości odświeżania
mapy w aplikacji, wielkości ikon pojazdów oraz towarzyszącym im opisom na mapie.
Dodatkowo na końcu umieszczony został fragment mapy z podglądem pozwalającym zobaczyć
w skali 1:1 nowe wielkości ikon i opisów przed dokonaniem ostatecznego wyboru i zapisu:
Częstotliwość odświeżania danych dotyczy samej aplikacji – aby zmiany przyniosły
skutek musi zostać również podwyższona częstotliwość wysyłania raportów przez sam
nadajnik. Jeżeli chcesz zmienić swój wariant abonamentowy i w ramach posiadanej
usługi zwiększyć częstotliwość raportowania nadajnika (lub nadajników) skontaktuj
się ze swoim opiekunem handlowym w celu zapoznania się z aktualną ofertą.

Ustawienia hasła pozwalają na zmianę hasła dostępowego. Po wyświetleniu okna zmiany hasła
należy podać nowe hasło dostępowe i zatwierdzić zmiany. W przypadku kiedy hasło nie będzie
spełniać wymogów, aplikacji nie pozwoli na jego ustanowienie i zwróci stosowny komunikat.
Dane firmy – to zakładka pozwalająca na wprowadzenie danych rejestrowych właściciela. Dane
te wykorzystywane są w raportach oraz raportach specjalnych, które wymagają personalnego
oznaczenia dokumentu. W ramach tej podzakładki należy podać poprawną nazwę, adres, osobę
kontaktową, numer NIP oraz numer REGON. W przypadku kiedy dane firmy nie zostaną
uzupełnione wybrane raporty nie będą zwierały spersonalizowanych nagłówków.
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2.8 Moduł wyjście
Moduł Wyjście służy do bezpiecznego wylogowania się Użytkownika z systemu i
zakończenia sesji z serwerem. Po zakończeniu pracy z aplikacją ze względów bezpieczeństwa
każdorazowo należy opuścić aplikację za pomocą modułu Wyjście.

Ze względów bezpieczeństwa należy unikać wyłączania aplikacji przez bezpośrednie
zamykanie okna/karty przeglądarki! Zamknięcie aplikacji bez uprzedniego
wylogowania każdorazowo skutkować będzie 10 minutowym okresem karencji
uniemożliwiającym ponowne logowanie.
Brak aktywności w systemie przez 15 minut spowoduje automatyczne wylogowanie
Użytkownika. Warunek braku aktywności nie dotyczy modułu Lokalizacja.
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Uwagi końcowe
W niniejszym rozdziale przedstawiono praktyczne informacje mające pomóc Państwu w
jak najlepszym wykorzystaniu funkcji i możliwości aplikacji w codziennej pracy. Z uwagi na
wieloletnie doświadczenie z zakresu monitoringu wykorzystującego infrastrukturę GSM i GPS
chcielibyśmy podzielić się z Państwem swoją wiedzą, przedstawiając poniżej praktyczne rady
oraz listę najczęściej zadawanych pytań.
Jeżeli w treści instrukcji nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytania, nasz dział
techniczny oraz opiekuni handlowi zawsze pozostają do Państwa dyspozycji. Najszybszą formą
kontaktu jest wysłanie swojego zgłoszenia za pomocą funkcji Zgłoś uwagę znajdującą się w
pasku górnego menu nawigacyjnego.


Nadajniki typu plug&play (podłączane do gniazda OBD) z uwagi na specyfikację techniczną
dokonują detekcji początku i końca ruchu (rozpoczęcie i zakończenie trasy) z minimalnym
opóźnieniem. W większości przypadków opóźnienie to zawiera się w przedziale 5 – 90 sekund i
może powodować nieznaczne rozbieżności między rzeczywistym a rejestrowanym dystansem i
długością trwania tras i postojów. W praktyce rozbieżność ta nie powinna przekraczać 2%.



Po każdej kalibracji zbiornika paliwa należy zrestartować nadajnik



Nadajnik skalibrowany w danym pojeździe przeniesiony do innego klienta/auta zachowuje swoją
dotychczasową mapę kalibracyjną. W celu skorzystania z zapisanej kalibracji należy zrestartować
urządzenie.



Programowanie nadajnika po uprzedniej instalacji może się odbywać się za pomocą przewodu
lub w sposób zdalny. Nie zaleca się konfiguracji zdalnej z nadajnikiem znajdującym się w sieci
innej niż sieć macierzysta.



Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie anten GSM i GPS. Antena GPS
zamontowana w pojeździe powinna „widzieć” niebo a antena GSM powinna być naklejona na
szybę lub zamontowana w słupku konstrukcyjnym. Jeżeli podczas montażu masz wątpliwości
dotyczące jego poprawności – zawsze skontaktuj się z działem pomocy technicznej!



Pamiętaj, że żaden operator komórkowy nie zapewni Ci 100% pokrycia terenu. Mogą zdarzyć się
sytuacje pominięcia pojedynczych raportów z pozycją pojazdu. W żaden sposób nie ogranicza to
funkcjonalności systemu i nadajnika, który zapamięta przejechaną trasę i prześlę zaległe
bezzwłocznie po odzyskaniu zdolności do transmisji. Aplikacja oraz infrastruktura serwerowa nie
mają żadnego wpływu na ciągłość świadczenia usług przez operatorów komórkowych.



Po zamontowaniu nadajnika w pojeździe sprawdź czy pojawił się on w systemie i czy prawidłowo
raportuje pozycję oraz podłączone stany.



Kalibrowanie zbiornika paliwa w pojeździe można wykonać w każdym momencie. Zaleca się
przeprowadzić ten proces bardzo dokładnie, bo od jakości kalibrowania zbiornika paliwa zależy
dokładność późniejszych odczytów pomiaru paliwa i raportów.

WAŻNE: Wszystkie nadajniki przed wysyłką do klienta przechodzą pełne testy
serwisowe. Praktyka wskazuje, iż 99% problemów z nadajnikiem powodowanych
jest błędami popełnionymi na etapie instalacji. Podczas montażu stosuj się zawsze do
wskazówek i zaleceń przedstawionych w instrukcji instalacji !
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