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Wstęp
GEOLOCATOR jest zaawansowanym systemem do pełnego monitoringu pojazdów, osób lub innych
obiektów. Może on być wykorzystywany zarówno do obsługi flot transportowych jak i pełnej ochrony
zarówno samochodu jak i osób nim podróżujących. System jest zintegrowany z takimi akcesoriami
jak: sondy paliwa, przyciski autoryzacyjne, pastylki Dallas, moduły zdalnego odcięcia zapłonu,
przyciski antynapadowe, lokalizatory personalne, kamery GPRS/3G (do bezprzewodowej transmisji
obrazu).
GEOLOCATOR wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia elektroniczno-telemetryczne:




lokalizatory GPS/GPRS z obsługą szyny CAN
bezprzewodowe kamery GPRS/3G
terminale alarmowe

Dane wysyłane przez monitorowane obiekty są automatycznie nanoszone na mapę, dzięki czemu
można poznać ich aktualną lokalizację. Jest to podstawowa forma wykorzystywania systemu.
GEOLOCATOR może służyć również m.in. do bezprzewodowego przekazywania obrazu i dźwięku,
monitoringu sygnałów alarmowych, przesyłu danych itp.
System jest dostępny on-line, poprzez stronę internetową. Dane z monitorowanych obiektów są
dostępne po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła.
System pozwala na bieżąco monitorować pojazdy, dom, pracowników, osoby, a w jakim celu to tylko
zależy od klienta.

Logowanie do systemu
Zarządzanie pojazdami odbywa się za pomocą dedykowanej strony internetowej: www.geolocator.pl
Każdy z klientów otrzymuje niepowtarzalny login oraz hasło.
Dostęp do aplikacji jest możliwy na nieograniczonej ilości komputerów z dostępem do Internetu.
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Rysunek 1 Okno logowania

Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest instalacja wtyczki internetowej Silverlight. Jeśli
na danym komputerze powyższa wtyczka nie jest zainstalowania, to przy pierwszym otwarciu
strony www.geolocator.pl wyświetli się link do automatycznego pobrania i instalacji wymaganej
wtyczki internetowej. Operacja jest jednorazowa i w pełni automatyczna, a całość trwa kilka
sekund.

Opis menu
Po poprawnym zalogowaniu się do aplikacji, ukazuje się główny ekran. W jego górnej części znajdują
się zakładki z poszczególnymi opcjami. Można się po nich przemieszczać klikając w nie myszką.
Poniżej znajduje się główny obszar roboczy z mapą, na której widoczne są monitorowane obiekty. W
prawym górnym rogu mapy znajduję się skala, która pozwala na przybliżanie i oddalanie widoku
(efekt ten można także uzyskać używając pokrętła na myszce). Mapę można przesuwać poprzez
naciśnięcie na niej lewego klawisza myszki, przytrzymanie go i przesunięcie myszą w wybranym
kierunku. Pod prawym przyciskiem myszy dostępne jest menu kontekstowe. Dodatkowe informacje o
obiektach umieszczonych na mapie pojawiają się po najechaniu na obiekt wskaźnikiem myszy.
Standardowo są też otwierane trzy okna, które zawierają informację o monitorowanych obiektach,
szczegółach danego obiektu i (w przypadku pojazdów) kierowcy prowadzącego dany pojazd.
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Rysunek 2 Ekran główny aplikacji

Okno pojazdów
Okno to zawiera informacje o wszystkich monitorowanych pojazdach. Poniżej znajduje się
szczegółowy opis wszystkich jego elementów.
Edycja podstawowych danych pojazdów takich jak:
nazwa pojazdu ,nr rej jak i przyporządkowanie
kierowcy do pojazdu.
Edycja danych kierowcy

Podstawowe informacje na temat pojazdu,
przyporządkowanego kierowcy, ilości przebytych
kilometrów zliczanych na bieżącą(od godziny 0.0
do godziny aktualnej)- bądź z danego okresu
raportowego wybranego przez użytkownika.
Klikając w dane pole, uzyskamy bieżącą pozycję
danego pojazdu na mapie.
Wyświetlanie informacji na temat bieżących
przejazdów oraz postojów(od godziny 0.0 do
aktualnej godziny), bądź z okresu raportowego
wybranego przez użytkownika

5

Instrukcja obsługi systemu Geolocator v 1.0

Rysunek 3 Okno pojazdów

Naciśnięcie przycisku Trasy powoduje rozwinięcie listy z bieżącymi przejazdami. Zaznaczenie trasy na
liście spowoduje przedstawienie jej wizualnie na mapie i przeniesienie widoku mapy tak, aby
obejmował zaznaczoną trasę.

Rysunek 4 Wizualizacja trasy

Okno szczegóły pojazdu
Okno to wyświetla szczegółowe informacje o danym pojeździe.

Rysunek 5 Szczegóły pojazdu
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Okno dane kierowcy
Okno to zawiera dane dotyczące aktualnego kierowcy wybranego pojazdu.

Rysunek 6 Okno z danymi kierowcy

Zakładka monitoring
Po zalogowaniu się do systemu, użytkownikowi ukazuje się pierwsza zakładka „Monitoring”, w której
możemy wyróżnić takie składowe jak:

Rysunek 7 Zakładka – Monitoring

Grupa Zakres danych




Data początkowa – data początku raportowanego okresu
Data końcowa – data końca raportowanego okresu
Dzisiaj, Wczoraj, Ostatni tydzień, Ostatni miesiąc – 4 stałe, które pozwalają szybko ustawić
jeden ze standardowych okresów raportowania
 Przycisk Odśwież – naciśnięcie go powoduje pobranie danych z ustawionego okresu, należy
go używać po każdorazowej zmianie parametrów daty początkowej lub końcowej;
Grupa Aktualna pozycja
 Pokazuj aktualną pozycję – pozwala na włączenie / wyłączenie wyświetlania ostatniej pozycji
pojazdu na mapie
 Automatyczne odświeżanie – pozwala na włączenie / wyłączenie automatycznego
odświeżania pozycji pojazdów na mapie
 Częstotliwość automatycznego odświeżania – pozwala na ustawienie czasu w minutach,
który określa jak często sprawdzane jest czy z pojazdów nie napłynęły nowe dane oraz który
określa częstotliwość odświeżania ostatniej pozycji pojazdu
 Pokaż wszystkie samochody – ustawia widok mapy w taki sposób, aby widoczne były
wszystkie samochody
7
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Zakładka widok
Zakładka Widok zawiera opcje odpowiedzialne za wyświetlanie poszczególnych elementów.

Rysunek 8 Zakładka – Widok






Samochody – pozwala na pokazanie / ukrycie okna z pojazdami
Szczegóły samochodu – pozwala na pokazanie / ukrycie okna ze szczegółami pojazdu
Dane kierowcy – pozwala na pokazanie / ukrycie okna z danymi kierowcy
Trasy – pozwala na pokazanie / ukrycie punktów pośrednich trasy; opcja pozwala na
obserwacje szczegółowych informacji o każdym punkcie pomiarowym; po uaktywnieniu opcji
punkty pośrednie pojawiają się od pewnego poziomu przybliżenia, gdyby punkty nie pojawiły
się, przybliż widok mapy

Zakładka trasy
Zakładka Trasy zawiera funkcje związane z planowaniem tras.

Rysunek 9 Zakładka – Trasy





Moje trasy – pozwala na zarządzanie zaplanowanymi trasami; opcja w budowie
POI – pozwala na zarządzanie „punktami zainteresowań” POI
Szukaj adresu – pozwala na wyszukiwanie miejsc na mapie na podstawie wprowadzonego
adresu

Zakładka narzędzia
Zakładka zawiera dodatkowe narzędzia, które mogą okazać się przydatne.

Rysunek 10 Zakładka – Narzędzia




Obszar – pozwala na orientacyjne wyznaczanie powierzchni; najpierw myszką zaznaczamy
interesujący obszar, a system wyliczy orientacyjną powierzchnię
Odległość – pozwala na orientacyjne wyznaczenie odległości pomiędzy punktami; punkty
definiuje się za pomocą myszy
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Zakładka przesyłki
Zakładka zawiera funkcjonalność związaną z przewożonymi przez pojazdy przesyłkami. Funkcja
została wykonana aby umożliwić firmom transportowym / kurierskim na monitorowanie przesyłek
swoim klientom. Pozwala ona na to, żeby klient w każdej chwili mógł poznać dokładne położenie jego
przesyłki.

Rysunek 11 Zakładka – Przesyłki



Przesyłki – otwiera okno z listą przesyłek. Okno pozwala na dopisywanie, edytowanie i
usuwanie przesyłek. Każdą wprowadzoną w tym oknie przesyłkę klient może monitorować
poprzez stronę www.track.geolocator.pl, gdzie po podaniu numeru przesyłki zobaczy jej
dokładną lokalizację na mapie.

Rysunek 12 Śledzenie przesyłki
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Zakładka raporty
Zakładka zawiera raporty dostępne w systemie.

Rysunek 13 Zakładka – Raporty
















Raport kilometrów – generuje raport przejechanych dziennie kilometrów przez dany pojazd
w określonym przedziale czasu; raport jest prezentowany graficznie w formie wykresu
słupkowego
Raport paliwa – generuje raport zużycia paliwa przez dany pojazd w określonym przedziale
czasu; raport jest prezentowany graficznie w formie wykresu; raport dostępny tylko w
przypadku pojazdów z zainstalowaną funkcją pomiaru paliwa
Przejazdy postoje – generuje raport przejechanych tras przez dany pojazd w określonym
przedziale czasu; dane są prezentowane w formie tabelarycznej; po wygenerowaniu raportu
istnieje możliwość szczegółowego obejrzenia wybranej trasy, należy wybrać przycisk
szczegóły znajdujący się w wierszu z interesującą trasą. Szczegóły trasy zawierają czas,
prędkość pojazdu i adres w każdym punkcie pomiarowym zabranym na danej trasie
Raport tankowania – generuje raport tankowań dla danego pojazdu w wybranym okresie
czasu; raport jest prezentowany w formie tabelarycznej i zawiera datę, adres i ilość
zatankowanego paliwa; raport dostępny tylko w przypadku pojazdów z zainstalowaną funkcją
pomiaru paliwa
Raport upusty – generuje raport upustów paliwa z baku pojazdu w wybranym okresie czasu;
czułość raportu jest ustawiana za pomocą specjalnych parametrów; raport jest prezentowany
w formie tabelarycznej i zawiera datę, adres i ilość upuszczonego paliwa; raport dostępny
tylko w przypadku pojazdów z zainstalowaną funkcją pomiaru paliwa
Średnie spalanie – generuje raport średniego spalania dla pojazdu w wybranym okresie
czasu; dane są prezentowane w formie tabelarycznej; raport dostępny tylko w przypadku
pojazdów z zainstalowaną funkcją pomiaru paliwa
Historia kierowców – generuje raport zmian kierowców dla wybranego pojazdu w
określonym przedziale czasu; dane prezentowane są w formie tabelarycznej
Raport prędkości – generuje raport prędkości dla pojazdu w wybranym okresie czasu; raport
jest prezentowany w formie wykresu liniowego

Zakładka konfiguracja
Zakładka zawiera opcje konfiguracyjne.
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Rysunek 14 Zakładka – Konfiguracja






Samochody – wyświetla okno z listą samochodów; pozwala na edycję danych poszczególnych
pojazdów
Kierowcy – wyświetla okno z listą kierowców; pozwala na edycję danych poszczególnych
kierowców
Dane konta – wyświetla informacje o aktualnie zalogowanym do systemu użytkowniku;
pozwala na zmianę hasła logowania do systemu
Grupy pojazdów – pozwala na edycję grup pojazdów; opcja w budowie
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