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Uvod
Zahvaljujemo se vam za nakup našega sistema GPS sistema sledenja vozil.
Programska oprema track.si je v celoti razvita v podjetju ISOFT. Celoten sistemi je
sestavljen iz strežniških aplikacij in aplikacij za končne uporabnike. Ta navodila vam bodo
predstavila predvsem najpogostejše uporabljene funkcije sistema track.si.

Delovanje sistema
V vozilo je vgrajena sledilna naprava, ki prejema signale GPS satelitov. Naprava oddaja
podatke prek mobilnega omrežja GPRS. V sledilni napravi je vgrajena SIM kartica GSM
operaterja. Podatke o vašem voznem parku spremljate s programom NetCLT, ki si ga
naložite na vaš računalnik s strani http://www.track.si/. Do programa pa lahko dostopate
tudi preko mobilnih naprav in sicer na http://www.track.si/mobile.htm.

Slika 1 Shema delovanje sistema sledenja vozil track.si
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Osnovna aplikacija za nadzor in spremljanje vaših vozil je aplikacija NetCLT, ki jo
na računalnik preprosto naložimo z naše spletne strani track.si - http://www.track.si/. Za
vstop v program netCLT, potrebujete uporabniško ime in pa geslo ki ju dobite v paketu s
sledilno napravo.

Slika 2: Spletna stran track.si s katere prenesete program NetCLT

Navodila za uporabo track.si - osnovne funkcionalnosti

3. stran

Slika 3 Primer prijave v program NetCLT
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Uporaba programa NetCLT

Slika 4 Pregled vseh vozil, uporabljena funkcija hitrostni števec

Z vstopom v program NetCLT, vidimo na levi strani seznam vozil - vašega voznega parka,
na desni strani pa zemljevid, na katerem so vozila označena s pikami - krogci. Pike
spreminjajo barve glede na čas zadnjega premika vozila, če vozilo stoji več kot 5 minut je
pika rdeče barve, če pa se vozilo premika, pa je pika obarvana zeleno.
Na zemljevidu lahko nastavimo tudi želen prikaz ob pikah, ki nam prikažejo razne
informacije o vozilu, izbiramo lahko med: trenutno hitrostjo, časom, krajem, in še veliko
drugimi možnostmi. Če želimo pa lahko poljubno nastavimo tudi barvo prikaza za vsako
vozilo posebej, da jih lahko že na osnovi barve napisa takoj prepoznamo. Barvo ali opis
GPS sledilne naprave lahko spremenimo v meniju »naprave«, s pritiskom na gumb
nastavitve ter jeziček osnovne nastavitve.
Prikažemo lahko tudi števec hitrosti, ki ga lahko prosto premikamo po zaslonu.
Zemljevid lahko povečamo in pomanjšamo in sicer tako, da uporabimo kolešček na miški
ali pa »zoom« vrstico nad karto, po njem pa se lahko tudi prosto premikamo z miško.
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Uporaba zgodovine

Slika 5 Simulacija vožnje vozila, na določen datum

Program omogoča pregled zgodovine izbranega vozila, to funkcijo lahko
omogočimo s klikom na gumb »določi čas«, nato določimo čas in datum. Po izboru se
nam bo na karti prikazala prevožena pot izbranega vozila, označena z raznimi barvami, ki
prikazujejo različna območja hitrosti. Npr. rdeča barva črte, označuje hitrost preko 140
km/h. S premikanjem miške po pozicijah poti pa izvemo čas, naslov, trenutno hitrost in
nadmorsko višino. Pot vožnje vozila pa lahko tudi simuliramo s pritiskom gumba »play«.
Zemljevid samodejno sledi premikanju vozila (trenutno izbrano vozilo se nahaja vedno na
sredini zemljevida), to funkcijo lahko izključimo s pritiskom na gumb fiksiraj karto. S
pritiskom na gumb natisni pa lahko sliko zemljevida tudi natisnemo. Zemljevid nam
omogoča prikaz vseh postankov, ki se označijo z oranžnimi kvadratki.
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Slika 6 Prikaz celotne poti vozila s postanki, na določen datum

Legenda:
1. »Zoom« vrstica, ki nam omogoča povečanje ali pomanjšanje karte, s klikanjem na
plus ali minus
2. izbira ponudnika zemljevida
3. fiksiranje karte: funkcija ohrani karto na mestu, tako se ne premika - gibljejo se
torej vozila po karti.
4. trenutni naslov GPS pozicije naprave
5. seznam naprav - vozni park
6. tipka »play«, za start simulacije vožnje
7. izbira prikaza stanja vseh - vozil na karti
8. filtriranje vozil - uporabno pri večjem število vozil
9. črno-bel prikaz karte
10. povečanja karte na velikost zaslona
11. izbor podatka, ki ga želimo prikazati poleg trenutne GPS pozicije na karti
12. prikaz postankov in različnih informacij o postankih (čas prihoda na lokacijo
postanka, trajanje postanka, ...)
13. informacije o vožnji, ki se nam prikažejo ob premiku miškinega kazalca na del
prevožene poti
14. prikaz postanka ob vožnji
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15. prikaz števca hitrosti, grafa ali pa sporočil (napredni sistemi)
16. obdobje - čas in datum za katerega pregledujemo vožnjo - zgodovino (predhodno
izbrano na gumbu "določi čas")
17. menijska vrstica (preklop med različnimi moduli programa netCLT)
18. gumb natisni - tiskanje trenutnega prikaza in karte.

Grafični prikaz vožnje

Slika 7 Grafični prikaz vožnje vozila

Med ogledom zgodovine vozila, se nam ob kliku na gumb »graf« odpre okno v katerem
sta 2 grafa, zgornji prikazuje hitrost , spodnji pa nadmorsko višino. Po grafu se lahko
premikamo s puščicama levo in desno, ki se nahajata pod grafom hitrosti - interaktivno
spreminjanje časovne osi. Graf lahko strnimo tako, da kliknemo med puščici levo in desno
ter potegnemo v levo ali desno. S klikom na gumb podatki pa se nam odpre okno, ki
prikazuje natančne podatke pri hitrosti ali nadmorski višini, ki smo jo označili s klikom
miške - na grafu hitrosti. Tam kamor kliknemo se prikaže oranžna pika.
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Sosednji jeziček "podatki" prikazuje podatke, ki jih je poslala GPS naprava in podatke, ki
jih je izračunal sistem, podatki so razporejeni po časovnem zaporedju.

Datumski pregled poročil
NetCLT ima možnost pregleda vožnje enega vozila v nekem datumsko določenem
časovnem obdobju - "obračun po napravah". V alineji meniju »poročila« izberemo na levi
strani dva datuma od katerega, do katerega želimo vpogled v podatke, ob kliku na levi
gumb »prikaži« se nam na dveh razpredelnicah, ter enem grafu prikažejo podatki o vožnji
vozila v izbranem obdobju.
V alineji "obračun po datumu" pa lahko pokažemo zgodovino za vsa vozila hkrati, za en
izbrani datum, s klikom na desni gumb »prikaži«.
Graf na desni strani prikazuje urni profil vožnje v dnevu - razberemo lahko prevožene
kilometre: skupne in po urni lestvici dneva (00 do 24), povprečno hitrost, maksimalno
hitrost, ter čas vožnje vozila.

Slika 8 Primer izbire vozila in datuma

V tabeli dnevna statistika vidimo datum vožnje, prevožene metre, trajanje
postankov, trajanje vožnje, maksimalno hitrost, ter povprečno hitrost za vse dni v
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določenem časovnem obdobju. Za več podrobnih informacij o vožnji za določen datum pa
dobimo s klikom miške na ta datum.
V spodnji tabeli se nam prikažejo vsi postanki vozila za izbrani datum (7). Vsaka
vrstica prikazuje en postanek, ki je določen:
- z lokacijo postanka
- trajanjem postanka
-časom prihoda na lokacijo postanka
-časom odhoda iz lokacije postanka
-s prevoženo potjo do lokacije postanka
-in časom vožnje do lokacije postanka

Slika 9 Primer prikaza poročila vožnje

Legenda:
1. Obračun po napravah, kjer lahko nastavimo časovno obdobje in izberemo vozilo za
katero želimo izdelati poročilo o vožnji
2. Obračun po datumu, kjer lahko izberemo datum in se nam prikažejo poročila vseh
vozil za izbrani datum
3. Filtriranje vozil - uporabno pri večjem številu vozil
4. Gumb za tiskanje poročila
5. Gumb za pregled naprednih poročil - zahtevnejši nivo
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6. Tabela dnevna statistika, ki nam prikazuje informacije o vožnji v določenem
časovnem obdobju po dnevih
7. Tabela postanki, ki nam za izbrano vrstico v tabeli dnevna statistika, prikaže
podatke o vožnji in postankih za 1 dan
8. Možnost izvoza poročila v Excel -XLS, Internet Explorer - HTM ter Adobe reader
PDF
9. Graf urni profil vožnje, ki nam prikaže prevoženo pot za vsako uro v dnevu.

Statistika postankov

Slika 10 Prikaz statistike postankov

Za vsako lokacijo na zemljevidu lahko pogledamo kdaj je bilo katero vozilo na tej lokaciji.
To storimo tako, da pritisnemo desni klik na želeno lokacijo, ter v izbirnem meniju
izberemo alinejo »išči postanke na tej lokaciji«. Potem se nam odpre novo okno, v
katerem izberemo alinejo »iskanje postankov«. S klikom na gumb prikaži se nam
prikažejo informacije o vseh postankih v radiu 100 metrov. Radij lahko nastavimo sami.
Lokacijo lahko seveda tudi ročno vpišemo v okno »lokacija« Nastavimo lahko časovno
obdobje, v katerem želimo najti podatke o postankih na izbrani lokaciji.
Iščemo lahko postanke samo enega vozila, če je vklopljena kljukica nad izborom vozila. V
primeru da kljukica ni vklopljena pomeni, da iščemo postanke za vsa naša vozila v
postavljenem obdobju in oddaljenosti od lokacije.
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Uporaba sistema track.si - mobile
Ko ne boste pri računalniku imate možnost vpogleda v stanje vaših vozil preko spletne
aplikacije trak.si - mobile. Aplikacije deluje praktično na vsakem mobilnem telefonu, ki ima
GPRS. Aplikacija seveda deluje tudi na vsakem računalniku (iPad, MAC, Linux).
Aplikacija se nahaja na http://www.track.si/mobile.htm
Pokaže se vam naslednje okno:

Slika 11 Prijava v track.s - mobile

V sistem se prijavite z enakim uporabniškim imenom in geslom kot v aplikacijo NetCLT.
Na vašem mobilniku se vam bo prikazala se vam bo osnovna stran:

Slika 12 Seznam naprav v aplikaciji track.si - mobile

Na seznamu vidite seznam vaših vozil s časom zadnje poslane geo-pozicije. Na vrhu
imate dva gumba, eden je za osvežitev stanja, drug je za izhod aplikacije.
Na seznamu imate poleg vsake naprave 4 gumbe, prvi trije gumbi prikažejo zemljevid na
različnih povečavah z vašo trenutno pozicijo vozila. 4-gumb odpre Google maps
zemljevid - vendar ta deluje le na boljših telefonih, medtem ko prvi trije gumbi delujejo na
vseh telefonih.
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