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1. Приступаючи до роботи

Принцип роботи "трекера":
"Трекер" приймає та обробляє інформацію, отриману з супутників, а потім відправляє її на
сервер по GPRS з'єднанню. За відсутності GPRS з'єднання дані про місцезнаходження
накопичуються в пам'яті «трекера» і відображаються в основному вікні веб- інтерфейсу
при поновленні з'єднання «трекера» з мережею GSM.
2. Використання сервісу
2.1. Початок роботи із сервісом

Для початку роботи із сервісом зайдіть на сайт www.tandem-avto.com.ua і на відкритій сторінці
натисніть посилання Завантаження програмного забезпечення для Windows системи» (мал.1).

Мал. 1. Завантаження програмного забезпечення для Windows
Після встановлення програмного забеспечення на Робочому столі з'явитися значок Geoinformer
Відкрийте цю програму

Далі у вікні, введіть дані, отримані при реєстрації (ім'я користувача та пароль), і
натисніть кнопку «Вхід» (мал. 2)

мал. 2

Якщо Ви не бажаєте, щоб система запам'ятовувала ваші дані (ім'я користувача та пароль), то перед тим,
як натиснути кнопку «вхід», необхідно поставити галочку (мал.3)

мал. 3.
Після підтвердження даних на екрані з'являється Ваша група з трекерами (мал. 4). Праворуч
надано «Новини». Для більшого перегляду карти потрібно натиснути на червоний хрестик із
написом «Закрити» у верхньому правому кутку.
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Мал.4.
2.2. Командна панель та бічна панель
Командна панель знаходиться у верхній частині основного вікна веб-інтерфейсу та містить усі
необхідні інструменти для роботи з сервісом (мал.5).

Мал.5. Командна панель.
Бічна панель відображається в лівій частині екрана, містить список доступних Вам "трекерів" та
додаткові інструменти (мал.6).
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2.2.1. Режим «Моніторинг»

Мал. 6 Бічна панель.

При першому завантаженні сторінки на панелі "Режим" відкривається вікно "Моніторинг".

Щоб перейти з інших режимів до режиму «Моніторинг», натисніть кнопку на командній панелі.
Для відображення «трекера» Вам необхідно встановити «прапорець» у стовпці видимості, на
карті відобразиться його остання позиція (при цьому картка автоматично центрується за
вибраним «трекером»). У міру надходження інформації від «трекера» його місцезнаходження на
карті автоматично оновлюється. При пересуванні "трекер" відображає на карті пройдений ним
маршрут. Якщо вибраних "трекерів" кілька, картка центрується і масштабується автоматично,
щоб всі "трекери" були відображені на одному екрані.
2.2.2. Режим "Історія"
У режимі "Історія" відображається пройдений шлях "трекера" за вибраний Вами період
часу. Побудова маршруту відбувається за допомогою координатних точок, з'єднаних лінією
на карті. У режимі «Історія» можна переглядати окремі параметри руху на будь-якому
вибраному відрізку маршруту.
Щоб побудувати маршрут, натисніть кнопку «Історія» у командній панелі (див. мал. 8).
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Мал. 8
Далі в «Базовому періоді» задаєте тимчасовий інтервал, що цікавить, і натисніть кнопку
«запросити новий маршрут». Потім натискаєте кнопку «Вибрати трекер» (див. мал. 9).

Мал. 9

Виберіть «трекери», маршрути яких потрібно переглянути, встановивши відповідні галочки
в колонці або в колонці «Вибрати все». Щоб завершити побудову маршруту історії, натисніть
кнопку «ОК». Використовуючи інтерфейс системи, можна відкоригувати параметри
відображення маршруту. (Див. мал. 10)

Мал. 10
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Для більш детального або більш «загального» аналізу разом або іншої ділянки траєкторії
руху можна використовувати різний масштаб тимчасової шкали.
Для цього є спеціальні «повзунки» на тимчасовій шкалі

Мал.11
Зближуючи, розсуваючи «повзунки» і переміщуючи обмежену ними область праворуч або ліворуч,

можна аналізувати різноманітні ділянки руху трекера.

Мал.12

При натисканні кнопки «Статистика» надається велика інформація за вибраний
період. (Див. мал. 13).

Мал.13.

При натисканні галочки в «Деталізації» відображається детальна інформація щодо вибраного
запиту, який вибирається у верхньому лівому куті. (Див. мал. 14).
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Мал.14.

При натисканні кнопки «Графік» інформація надається у графічному зображення за
вибраним запитом, який вибирається праворуч від кнопки «Графік». (Див. мал. 15).

Мал.15.

Для завершення роботи з режимом "Історія" необхідно натиснути кнопку з червоним
хрестиком.
2.2.3. Режим «Зони»
У цьому режимі можна створювати, редагувати та видаляти «зони».

Для входу в режим натисніть кнопку «зона» на бічній панелі, а потім натисніть кнопку «додати».
На карті з'явиться панель «Редактор зон» (див. мал. 16).
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Мал.16 Редактор зон.
Виберіть форму «зони», що створюється, і натисніть на неї. (Див. мал. 17).

Мал.17.
Допустимо, Ви вирішили створити зону у вигляді полігону та назвати її «Офіс». Для формування зони
необхідно спочатку дати зоні назву, а потім поставити курсор у вікні "довгота точка 1". Після цього
необхідно навести курсор на необхідну точку для створення зони та натиснути ліву кнопку
ведмедика. Так на карті з'явиться перша точка вашої зони. Аналогічно ставте всі необхідні точки,
щоб Ви окреслили потрібну зону. Коли Ви поставили останню точку, Вам необхідно натиснути праву
кнопку мишки та натиснути кнопку «Застосувати» (див. мал. 18).

Мал.18.
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Після натискання кнопки "Застосувати" на бічній панелі з'явиться створена Вами зона "Офіс". Для
редагування зони використовуйте «Редактор зон». Також однією з функції зон є можливість
автоматичного підрахунку периметра та площі зони (див. мал. 17). Для виходу із зони натисніть
кнопку «Вихід».

Мал.19.
2.2.4. Налаштування оповіщень

Цей режим дозволяє створювати та налаштовувати інформаційні оповіщення. Наприклад, можна
побудувати систему для оповіщення SMS та/або електронною поштою, при вході або виході за межі
заздалегідь створеної зони, перевищення заданої швидкості «трекером» і т.д.

Щоб відкрити вікно «Оповіщення», клацніть кнопкою мишки на відповідну кнопку в бічній
панелі. У вікні Оповіщення можна побачити список існуючих повідомлень, додати нові, змінити
установки існуючих та видалити. (Див. мал. 20).

Мал. 20.
Щоб створити нову оповіщення, натисніть кнопку «Додати», після чого з'явиться вікно
створення нової оповіщення. Наприклад, текст оповіщення: «увійшов у зону», оповіщення
надходитиме електронною поштою та sms. Також вибираємо, що заголовок оповіщення
міститиме ім'я користувача (див. мал. 21).

УВАГА!
Ця функція є додатковою! Для замовлення цієї функції необхідно зв'язатися з оператором
моніторингу.
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Мал. 21.
Далі вибираємо «тривожний стан», натискаючи кнопку «додати стан» (див. мал. 22).

Мал. 22.

У новому вікні можна настроїти події, в результаті яких користувач отримуватиме
оповіщення. Для вибору події та коригування опцій необхідно розкрити чорний трикутник,
перевернутий вниз і вибрати необхідний стан.
При виборі стану "Тривалість" відкриваються такі поля:
Більш ніж (хв)- Вибирається час перебування «трекера», більше якого буде
спрацьовувати цю умову.
При виборі стану «Розташування» відкривається список «зон» для вибору. Щоб включити
контроль проходження, необхідно вибрати потрібну «зону», при цьому відкривається список
розширених подій:
Усередині зони– враховується перетин входу до «зони»;
Поза зоною– враховується перетин виходу із «зони».

При виборі стану "Швидкість" відкривається рядок редагування дозволеної швидкості
переміщення "трекера", а саме:
Менш, ніж (км) – враховується швидкість менша за яку спрацьовуватиме ця умова; Більше,
ніж (км) – враховується швидкість більша за яку спрацьовуватиме ця умова. При виборі
події "Контролювати перевищення швидкості" відкривається рядок редагування дозволеної
швидкості переміщення "трекера".
Для завершення редагування оповіщення необхідно натиснути кнопку «Ok» для
підтвердження введеної інформації.
2.2.5. Особистий кабінет

Вхід до «Особистого кабінету» здійснюється з головної сторінки сайту після введення логіну та
паролю. Щоб перейти до «Особистий кабінет», натисніть на відповідну кнопку в командній панелі.
У вікні особистого кабінету можна змінити свою контактну інформацію та обліковий запис
(«пароль»). Тут можна побачити стан балансу. У «Особистому кабінеті» (див. мал. 23).
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Мал. 23.

2.2.6. Формування звітів
У вікні «Звіти» Ви можете формувати та конфігурувати звіти про рух, маршрути, зміну
швидкості пересування. Переглядати інформацію про стоянки та перетин кордонів
встановлених «зон». Широкий діапазон налаштувань дозволяє створювати звіти будь-якої
складності для будь-якої кількості «трекерів» та за будь-якою подією.
Розглянемо кілька прикладів щодо формування звітів.

24).

Для формування звітів необхідно в командному рядку натиснути кнопку «Звіти» (див. мал.

Мал. 24.

На бічній панелі надається перелік сформованих Вами звітів, які залишаються у пам'яті
системи для подальшого використання. Праворуч від «Звітів» необхідно натиснути на
кнопку «Додати»
У цьому вікні Ви вибираєте потрібний звіт та даєте йому назву (див. мал.25).
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Мал. 25.

У прикладі, наданому на рис. 25, формується звіт з пробігу, якому дали назву «Пробіг» Вибрано
трекер «Тест» та включено розбивку на рейс та вказано час за 1 добу з 00:00 до 23:59 (ні в якому
разі не вказувати по 24:00). Далі натискаємо кнопку «Ок» та спостерігаємо на бічній панелі
сформований нами звіт (див. мал. 26).

Функції звіту зображено на мал. 27.

Мал. 26.

Мал. 28.
Сформуємо ще один звіт аналогічно до попереднього, тільки не включатимемо розбивку на
рейси і назвемо його «Пробіг загальний». Цей звіт дає можливість надання інформації по
кілометражу за заданий період часу (тобто більше 1 доби).
Для побудови звіту необхідно вибрати в бічній панелі потрібний звіт і натиснути на нього
лівою кнопкою мишки. Потім вказати інтервал, що цікавить, і натиснути кнопку «Побудувати
звіт». Наприклад, вибирає «Пробіг» і часовий інтервал задаємо з 01.02.2011 до 04.02.2011 з 00:00
до 23:59. Сформований звіт надається у вигляді таблиці, яку можна зберегти в Excel (див. мал.
29).
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Мал. 29.
Окремо розглянемо побудову звіту з дорожніх листів. Для цього має бути заздалегідь
сформовані дорожні листи всім трекерів, якими будується звіт. Як сформувати дорожні
листи, описано у п. 2.2.7.
Додамо новий звіт. У рядку «тип звіту» виберемо, наприклад, «докладний звіт за дорожніми листами». У
списку виберіть потрібні трекери. Натисканням кнопки ОК завершуємо налаштування звіту. Виберемо
новий звіт у таблиці. Задамо період побудови звіту, вибираючи спосіб завдання і час кнопками внизу
таблиці. Натискаємо кнопку збудувати.

Мал. 30
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Аналогічним чином будуються: «зведений звіт з дорожніх листів» і «щомісячний звіт з дорожніх
аркушів».
2.2.7. Дорожні листи

Цей режим використовується лише для компаній, які мають точні рейсові маршрути.
А саме для пасажирського та залізничного транспорту.
Увійдіть у вікно «Шляхові листи». Виберіть трекер, для якого будується дорожній лист.
Формування дорожнього листа може здійснюватися кількома способами.

Мал. 31

і

2.2.7.1. По точках. У вікні "Адреса призначення" вказується адреса точки, наприклад "Київ,
проспект Перемоги,16 і натискається кнопка "Додати точку". Якщо адреса набрана правильно
вона присутня в адресній базі, вона відобразиться в таблиці. На карті з'явиться коло, центр
якого збігається з вказаною адресою. Радіус кола вибирається з таким розрахунком, щоб
гарантовано зафіксувати влучення в нього трекера. Радіус може бути збільшений або
зменшений за допомогою мишки. Якщо планується неодноразово використовувати введену
адресу для складання маршруту, точка може бути додана до довідника натисканням відповідної
кнопки внизу вікна.

2.2.7.2. По точках із довідника. Натискається трикутник праворуч від напису "додати
крапку". У меню вибирається «Додати з довідника». У вікні вибирається необхідна точка.
15

2.2.7.3. За еталонним маршрутом. Для цього заздалегідь здійснюють поїздку «еталонним» маршрутом з
контрольними зупинками в кожному пункті.

Натискається трикутник праворуч від напису "додати крапку". У меню вибирається
«Сгенерувати зі звіту». У вікні налаштовують тип звіту:
вибирається необхідний трекер, який використовувався під час контрольної поїздки,

звітний період, що відповідає часу контрольної поїздки,
тип звіту, наприклад, по стоянках,

та налаштування звіту, в яких вказується тривалість зупинки автомобіля, при
перевищенні якої фіксується стоянка.
Після автоматичного заповнення полів таблиці список точок може бути відредагований.

Після введення всіх точок маршруту дані зберігаються натисканням кнопки «Зберегти».
Сформований дорожній лист використовується при побудові відповідних звітів: «Докладний
звіт за дорожніми листами», «Зведений звіт за дорожніми аркушами», «щомісячний звіт по
дорожніх аркушах».
2.2.8. Адресний пошук

При натисканні на рядок введення назви об'єкта, кнопку запуску пошуку та список об'єктів,
знайдений за результатами пошуку. Для відображення шуканого об'єкта на карті двічі клацніть на
його назву. При використанні функції пошуку слід враховувати, що у списку назви об'єктів можуть
збігатися. Одна і та сама назва об'єкта може зустрічатися як в одному регіоні, так і в декількох.
Пошук здійснюється за заповненими полями. Якщо об'єкт або запитувана адреса не знайдено,
рядок знайдених об'єктів залишиться порожнім, тому необхідно уточнити параметри пошуку.
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