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1 Вступ
Дякуємо вам за вибір в якості сервера моніторингу сервіс GPShome. Ми сподіваємося, що даний сервіс
допоможе вирішити більшість поставлених перед вами моніторингових завдань, буде зрозумілий і
зручний у використанні.
Сервіс моніторингу GPShome широко використовується для вирішення простих, але в той же час дуже
важливих задач як приватними, так і корпоративними клієнтами. Нижче наведені основні області
застосування:
Турбота про дітей, рідних і близьких
людей Пошук собак та інших домашніх
вихованців Захист особистого автомобіля
від угону Моніторинг автопарку
підприємства Контроль переміщень
співробітників
Контроль і моніторинг переміщення
вантажів Інші важливі завдання

2 Як працює GPShome
Сервер GPShome призначений для відстеження місцезнаходження рухомих об'єктів
(Транспортних засобів, людей, тварин і т.п.) на електронній карті для аналізу їх пересувань, зберігання
історії, а також для попередження про нештатні ситуації (вхід в заборонені зони / вихід з дозволених зон,
перевищення швидкості, надзвичайні ситуації та т. п.).

3 Підключення до GPShome
Підключення до системи ділиться на кілька кроків:
1.
Реєстрація на сайті GPShome і вхід в «Особистий кабінет»
2.
Створення об'єктів моніторингу.
3.
Налаштування об'єктів і підключення трекерів.
Розглянемо ці кроки докладніше.

3.1 Реєстрація на сайті GPShome
Щоб зареєструватися, перейдіть за посиланням Реєстрація в верхній частині сторінки. Заповніть
форму реєстрації:
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Логін. Допускаються латинські букви, цифри і символи @. _ -. Можна вказати в якості логіна
Адреса вашої електронної пошти.
пароль. Допускаються латинські букви, цифри і символи @. _ -. Пароль потрібно надрукувати
двічі.
Повторіть пароль. Повторіть раніше введений пароль.
E-mail. Вкажіть правильну адресу вашої електронної пошти. Він знадобиться для
відновлення пароля.
Фізичне / Юридична особа. Визначає спосіб оплати послуг.
Назва організації (без лапок). Вкажіть назву організації. Поле з'являється тільки
при виборі юридичної особи.
Введіть суму чисел.Це перевірка, що реєструється не робот.
Я згоден з Умовами використання сервісу. Прочитайте умови використання сервісу по
посиланню. Якщо ви згодні з ними, відзначте це поле галочкою.
Фізична особа може оплачувати послуги через електронні гроші і платіжні системи,
банківським переказом , картою оплати, готівкою в офісі, з рахунку мобільного
телефону і іншими способами.
Юридична особа може оплачувати послуги тими ж способами, а також безготівковим
банківським переказом.
ВАЖЛИВО! Документи (акти, рахунки-фактури) оформляються тільки при оплаті
безготівковим банківським переказом, при цьому обов'язково укладається договір на
абонентське обслуговування.
Натисніть кнопку Зареєструватися. При успішній реєстрації ви побачите повідомлення про це, а на
вказаний e-mail буде відправлено листа-підтвердження з логіном і паролем. Надалі використовуйте їх
для входу в «Особистий кабінет». Змінити пароль надалі можна в «Особистому кабінеті» на сторінці
Налаштування.
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3.2 Вхід в «Особистий кабінет»
Введіть в рядку Вхід в систему ваш логін і пароль і натисніть кнопку Вхід.

На екрані справа з'явиться карта, зліва - контрольна панель GPShome. Зліва вгорі - меню Особистого
Кабінету.

Якщо ви забули пароль, То натисніть на посилання Нагадування пароля. У формі, що
з'явилася, введіть свої реєстраційні. Нагадування про пароль буде відправлено на e-mail,
вказаний при реєстрації.
Якщо ви забули свій логін, То в формі, що з'явилася введіть IMEI (ID Вашого трекера). На
вказаний при реєстрації e-mail буде відправлено листа з вашим логіном
УВАГА! При реєстрації правильно вказуйте ваш діючу адресу електронної пошти
(e-mail), щоб система змогла відновити пароль.

3.3 Створення об'єктів моніторингу
Тепер потрібно створити об'єкти моніторингу, які будуть позначати транспортні засоби, людей, тварин,
вантажі тощо
об'єкт - це автомобіль, судно, вагон, літак, інший транспортний засіб, контейнер, людина, тварина і
т.п., переміщення якого відслідковуються системою моніторингу. Об'єкт оснащується трекером.
трекер - це електронний пристрій для відстежування місцеположення, що сполучає в собі GPSприймач і GSM-модуль (зазвичай аналог GSM-телефону).
Перейдіть на сторінку Налаштування, на вкладці Об'єкти натисніть .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Найменування об'єкта - ім'я об'єкта, що відображається на карті і в «Особистому кабінеті».
Прізвище ім'я по батькові- при необхідності, вкажіть ПІБ.
Група - виберіть групу, до якої належить об'єкт (налаштовується нижче).
регіон - вкажіть регіон, в якому буде працювати трекер (об'єкт).
Довільний опис - текстовий опис об'єкта.
іконка об'єкта - іконка, яка відображає об'єкт на карті.
Часовий пояс - часовий пояс, в якому буде працювати трекер (об'єкт).
Показання одометра, км- при необхідності, вкажіть поточні показання одометра.

9.

модель трекера (З'являється після натискання кнопки «Додати супутниковий трекер») модель трекера, встановленого на об'єкті, або назва програмного забезпечення на його
комп'ютері / навігаторі / телефоні. Після вибору моделі трекера з'явиться нове поле
Ідентифікатор (ID).
10. IMEI трекера - унікальний номер IMEI або інший ідентифікатор трекера або програми-трекера.
11. Натисніть кнопку Зберегти.
Аналогічним чином створіть всі об'єкти, за якими ви плануєте спостерігати.
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Ви можете зареєструвати будь-яке число об'єктів. До оплати сервісу оброблятися будуть
тільки перші три. Решта, помічені знаком

, Заблоковані і з'являться після оплати сервісу.

ПРИМІТКА:При створенні нового об'єкта для нього буде автоматично створено SOS-повідомлення з
виведенням на екран. Для його налаштування, а також для створення оповіщень про інші події,
перейдіть на сторінку Налаштування -> Додаткові настройки -> Події / Сповіщення (див. Нижче в розділі
«Налаштування»).

3.4 Налаштування трекера для роботи з GPShome
Щоб об'єкт, яким оснащений трекер, почав відображатися на карті GPShome, його треба правильно
налаштувати.
Налаштування трекера зазвичай виконують на настільному ПК або ноутбуці з встановленою програмоюконфігуратором або за допомогою спеціальних SMS-команд. Зверніться до «Керівництву користувача»
трекера або до його продавця за детальною інформацією про процедуру конфігурації.

Зазвичай для підключення трекера досить прописати в ньому:
Адреса сервера: tr.gpshome.com.ua або 213.219.245.116
І порт сервера: 20100.

3.5 Моніторинг об'єктів
Після завершення, можна переходити до моніторингу об'єктів. Для цього натисніть Моніторинг в
верхньому меню.
ПРИМІТКА. На безкоштовному тарифі допускається обмежений моніторинг одного об'єкта без
оплати. Для відстеження більшого числа об'єктів перейдіть на один з платних тарифів.
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3.6 Карта для моніторингу об'єктів
На карті відображаються об'єкти з включеними трекера, підключені до сервера GPShome.
Для отримання інформації про координати, швидкості і курсі об'єкта виберіть лівою кнопкою миші
потрібний об'єкт і на карті відобразиться інформаційне хмарка (балун) з інформацією по вибраному
об'єкту:

В інформаційному хмарі три вкладки «Коротко», «Повністю» і «Датчики».

3.6.1 Вкладка «Коротко»

На даній вкладці відображаються швидкість пересування об'єкта, рівень палива (при встановленому
датчику рівня палива або CAN-адаптер), а також дата і час останніх отриманих координат і останнього
звіту.
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3.6.2 Вкладка «Повністю»

Тут міститься інформація про широтою та довготою, висоті над рівнем моря, про швидкість і
напрямок руху об'єкта, кількості видимих супутників і точності отриманих даних про
місцезнаходження (HDOP). Також, на цій вкладці показані дата і час останніх отриманих координат
і останнього звіту.

3.6.3 Вкладка «Датчики»:

Показана інформація про підключених до трекера датчиках і їхніх показаннях. Датчики, які
відображаються на цій вкладці додаються і налаштовуються на сторінці Налаштування в параметрах
об'єкта (вкладка Датчики). Детальна інформація про міститься в цьому посібнику на сторінці №29.
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Трек руху об'єкта малюється за ним у вигляді ламаної лінії. Чим частіше передаються точки з трекера,
тим більш плавною буде лінія треку.
Оновлення позиції об'єкта на карті здійснюється автоматично.
Щоб побачити позицію об'єкта на карті, клацніть на ньому в списку лівою кнопкою миші. Обраний
об'єкт буде виділено жирним шрифтом в списку і з'явиться в центрі карти справа.
Нижче списку об'єктів знаходяться налаштування моніторингу:
Стежити за зазначеними - відмічені в колонці об'єкти постійно відображаються на карті. Якщо
поточний масштаб не дозволяє бачити все відмічені об'єкти одночасно, то він буде
зменшений автоматично (карта буде віддалена).
приховати невідмічені - не зазначені в колонці
карті.

об'єкти будуть приховані і не видимі на

3.7 Об'єкти
Панель моніторингу Об'єкти з'являється в лівій частині екрана після переходу в розділ Моніторинг.

Для відображення об'єктів на карті вони повинні бути обрані в списку Об'єкти, при цьому індикатор
статусу трекера повинен бути зеленим. На показаному малюнку обрані для відображення об'єкти "Мій
трекер" і "Легковий автомобіль". Об'єкт "Мікроавтобус" може відображатися, але відключено даний
момент. Об'єкт "Вантажний автомобіль" для відображення вимагає оплатити сервіс і не може бути
активований. Навіть якщо дані від нього надходять на сервер, позиція не буде відображена на карті.
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Об'єкт знаходиться в русі, дані надходять. Останнє надходження даних - не більше 5 хвилин тому.
Об'єкт знаходився в русі. Дані від об'єкта не надходять більше 5 хвилин, але менше доби.
Об'єкт варто, дані надходять. Останнє надходження даних - не більше 5 хвилин тому.
Об'єкт стояв. Дані від об'єкта не надходять більше 5 хвилин, але менше доби.
Об'єкт варто з працюючим двигуном, дані надходять (). Останнє надходження даних - не більше 5
хвилин тому. Вимагає підключення датчика запалювання.
Об'єкт стояв з працюючим двигуном, останні дані надходять без координат. Останні дані (без
координат) надійшли не більше 5 хвилин тому. Вимагає підключення датчика запалювання. Позиція не
визначена: надходять дані без координат. Останні дані (без координат) надійшли не більше 5 хвилин
тому.
Позиція не визначена, дані не надходять більше 5 хвилин, але менше доби. Перед цим надходили
дані без координат.
Дані від об'єкта не надходять більше доби.
Прочерк в стовпці «Звіт» означає, що трекер ще жодного разу не надсилав повідомлення на
сервер.
Перевірте налаштування трекера.
Щоб вибрати об'єкт у списку, натисніть по найменуванню об'єкта лівою кнопкою миші. Нижче списку
об'єктів наводиться детальна інформація про моніторинг по вибраному об'єкту:

3.7.1 Інформація
Вікно «Інформація»:

Широта і довгота. Остання отримана від трекера координати об'єкта.
Висота, Швидкість, Курс. Останні отримані дані від трекера - висота, швидкість і курс
об'єкта.
Супутники, HDOP. Число використовуваних для розрахунку супутників і коефіцієнт географічної
точності при визначенні останньої позиції (впливають на точність координат).
Заряд батареї. Заряд батареї трекера.
одометр. Пройдений кілометраж на момент визначення останньої позиції. Час
позиції. Час визначення останньої позиції об'єкта.
час звіту. Час останньої успішної відправки даних на сервер.
Час годину. пояса. Поточний час з урахуванням налаштування поточного часового поясу.
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В Залежно від моделі використовуваного трекера можуть відображатися не всі
з перерахованих даних.
«Час позиції» і «Час звіту» зазвичай збігаються. Якщо часи не збігаються, то в момент передачі
інформації від об'єкта на сервер географічні координати були визначені, можливо, через
відсутність супутникового сигналу (наприклад, трекер знаходився в приміщенні, критому
гаражі і т.п.).

3.7.2 Історія
Пройдений шлях (трек) за будь-який обраний часовий інтервал, історія за яким збережена в системі.
Встановіть початок і кінець періоду і натисніть Показати трек з даними. Трек буде доповнений
вузловими точками. При наведенні курсора миші на червону лінію треку будуть відображені найближчі
точки, а при наведенні курсору миші на цю точку, в вікні можна прочитати перелік даних: час,
координати, швидкість, висоту, точність визначення позиції.

Під кнопками відобразиться зведена статистика по треку: довжина треку, максимальна і середня
швидкості.
Ви можете експортувати трек в формати KML (Google Earth) або GPX за допомогою відповідних
кнопок.
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3.7.3 Поїздки

Відкрийте календар поїздок і виділіть в списку вище об'єкт, що цікавить. На календарі стануть
активними дні, коли дані від об'єкта надходили на сервер.
Вибравши день на календарі, Ви можете переглянути поїздки об'єкта в цей день. Поїздка - це
пересування об'єкта від стоянки до стоянки. У список потрапляють поїздки, початок яких припадає
на обраний день.
Якщо день активний, а кількість поїздок 0, то це означає, що об'єкт перебував на одному
місці або весь день був відсутній прийом супутників (позиція не була визначена).

3.7.4 Події

Відображаються всі оповіщення про події, налаштовані для даного об'єкта. Якщо жодної події
в списку немає, перевірте, чи правильно встановлена сповіщень про події (Настройки -> Події /
Сповіщення) і в настройках трекера (див. документацію по трекеру).
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4 контроль
Ви можете контролювати пересування об'єктів по гео-зон та орієнтирам.

4.1 Контрольні гео-зони
Гео-зона- це задана область на карті, знаходження об'єкта в якій повинно особливо
контролюватися. Наприклад, можна задати область, залишати яку об'єкту заборонено. Ви
отримаєте сповіщення про вхід об'єкта в гео-зону або при виході з неї. Для контролю за гео-зон
та орієнтирам перейдіть на вкладку Контроль.
Послуга «Контрольні гео-зони» доступна тільки для оплачених об'єктів.

4.1.1 Створення нової гео-зони
Натисніть на рядок

.

Щоб створити гео-зону, натисніть кнопку
. На карті з'явиться прямокутник, що
позначає нову контрольну гео-зону. Щоб змінити її кордони, захопіть лівою кнопкою миші червону
крапку на розі або в будь-якому місці боку зони, клацнувши на ній, і перетягніть її в потрібне місце.
Клацання лівою кнопкою миші в будь-якому місці на карті створить в ньому нову вершину і з'єднає її з
сусідніми вершинами. Таким чином можна створювати вершини навіть всередині гео-зони. Щоб
видалити вершину на периметрі гео-зони, натисніть по ній лівою кнопкою миші. Гео-зона може мати
довільну форму і розміри.

Нова гео-зона
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Для збереження створеної гео-зони натисніть кнопку

.

Для видалення новою, не збереженої, гео-зони натисніть кнопку

.

Після збереження нової гео-зони вона з'явиться в списку і стане доступною для використання в
звітах і оповіщеннях.
Ви завжди можете створити нову гео-зону і перерахувати будь звіт за минулий період з її
участю.

4.1.2 Список гео-зон. Редагування і видалення гео-зон.
Список гео-зон розташовується у вкладці Контроль, розділ Гео-зони, нижче кнопки Нова гео-зона.
Для показу гео-зони на мапі натисніть мишею на її назву в списку.

Гео-зона

Прапорці в колонці

показують гео-зони, які відображаються в даний момент на екрані.

щоб змінити гео-зону, натисніть кнопку
нової.

. Зміна гео-зони виконується аналогічно створенню

Для збереження змін гео-зони натисніть кнопку
для скасування змін гео-зони натисніть кнопку
Щоб видалити гео-зону, натисніть кнопку

.
.

.
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4.2 Орієнтири
орієнтири - це точки на карті, поруч з якими плануються стоянки об'єктів. Наприклад,
магазини, які повинен відвідати торговий представник і т.п.
При складанні звіту по стоянках / руху ви побачите, поруч з якими орієнтирами зупинявся об'єкт. Якщо
жодного орієнтира на заданій відстані не виявилося, система покаже відстань від місця стоянки до
найближчого орієнтиру, наприклад, "5.6 км від Офіс".

4.2.1 Створення нового орієнтира
Натисніть на рядок

.

Щоб створити новий орієнтир, натисніть кнопку

.

На карті з'явиться прапорець, що позначає новий орієнтир. Щоб змінити його розташування,
захопіть прапорець лівою клавішею миші і перетягніть його в потрібне місце.

новий орієнтир

В колонці Радіус, м задайте околиця, стоянка в межах якої вважається стоянкою поруч з орієнтиром.
Якщо об'єкт зупинився за межами цієї околиці, то в звіті місце стоянки буде позначено як, наприклад,
2,2 км від орієнтирів.
Для збереження нового орієнтира натисніть кнопку

.

Для видалення нового вже не збереженого, орієнтира натисніть кнопку

.

Після збереження новий орієнтир з'явиться в списку і стане доступним для використання в звітах.
Ви завжди можете створити нові орієнтири і перерахувати будь звіт за минулий
період з їх участю.
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4.2.2 Список орієнтирів. Редагування і видалення орієнтирів
Список орієнтирів розташовується у вкладці Контроль, розділ Орієнтири, нижче кнопки
.
Щоб побачити орієнтир на карті, виберіть його назву в списку.

Щоб змінити орієнтир, натисніть кнопку
. Зміна орієнтира виконується аналогічно створенню нового.
Для збереження змін орієнтира натисніть кнопку
.
для скасування змін орієнтира натисніть кнопку
Щоб видалити орієнтир, натисніть кнопку

.

.

4.2.3 Прив'язка орієнтирів до об'єктів (трекерам)
Якщо у вас багато орієнтирів, то ви можете прив'язати їх до конкретних об'єктів (трекерам). Після
цього на карті будуть з'являтися тільки ті орієнтири, які пов'язані хоча б з одним з об'єктів, що
відображаються на карті в поточний момент.
За замовчуванням новий орієнтир прив'язаний до всіх об'єктів. Відповідно, новий об'єкт приєднаний до
всіх орієнтирів.
Для зміни прив'язки орієнтирів до об'єкту:
1. Відкрийте сторінку Налаштування, виберіть потрібний об'єкт в Списку об'єктів і трекерів і
натисніть кнопку

.

2. Виберіть вкладку Орієнтири. Зніміть прапорці навпроти тих орієнтирів, які не потрібно
прив'язувати до обраного об'єкта.
3. Підтвердіть зміни, натиснувши кнопку Зберегти.
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Тепер в списку Моніторинг -> Елемент виберіть відображаються об'єкти і поставте прапорець
(галочку) в рядку Приховати невідмічені. Не відзначені в списку об'єкти і пов'язані з ними
орієнтири зникнуть з карти.

5 звіти
Для створення звітів перейдіть на вкладку Звіти.
Послуга «Звіти» доступна тільки для оплачених об'єктів.

5.1 Створення звіту
вибір звіту: Виберіть звіт, який необхідно створити.
Вибір об'єктів:відзначте об'єкти, які увійдуть до звіту.
Вибір гео-зон:вкажіть зони, відвідування яких повинні увійти в обраний звіт.
вибір періоду: За який період потрібно сформувати звіт.
Налаштувавши запит, натисніть кнопку Сформувати звіт для виведення результату на екран або Зберегти
в Excel для отримання його у вигляді файлу.
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Невеликі за обсягом звіти виводяться на екран після закінчення розподілу. Але в разі
блокування вашим браузером відкриваються вікон або якщо розрахунок займає
тривалий час, звіт на екран не виводиться, а відразу потрапляє в Готові звіти (див. Розділ
8 даного Керівництва).

5.1.1 Індивідуальні звіти
Основні дані. Даний звіт містить інформацію:
Пробіг, витрата палива (нормативний), витрата палива на холостому ходу (нормативний), сумарний
витрата палива, час у русі, час холостого ходу, час на стоянці, час, в

протягом якого не надходили дані про позицію, максимальна швидкість.
Перевищення швидкості. Даний звіт містить інформацію:
Всі зафіксовані перевищення встановленої максимальної швидкості для кожного з обраних
об'єктів. Час початку перевищення, максимальна швидкість під час перевищення,
тривалість і пройдений шлях, позиція, де почалося перевищення.
Робочий час по днях (інд.). Даний звіт містить інформацію по індивідуально обраного
об'єкта:
Час включення і відключення трекера, адреса перших координат, інформацію та адреси
відвіданих контрольних точок, адреса і час останніх координат, час відключення трекера,
загальний час роботи трекера, час у русі і на стоянці, пройдений шлях.

5.1.2 Групові звіти
Робочий час по днях (груповий). Даний звіт містить інформацію по групі обраних об'єктів:
Час включення і відключення трекера, адреса перших координат, інформацію та адреси
відвіданих контрольних точок, адреса і час останніх координат, час відключення трекера,
загальний час роботи трекера, час у русі і на стоянці, пройдений шлях. Зведення
по днях (форма 1). Даний звіт містить інформацію:
Інформація про переміщення об'єктів за календарними днями (з 00.00.00 до 23.59.59).
Пройдений шлях, загальний час роботи двигуна, час холостого ходу, час у русі,
максимальна швидкість за день.
Зведення по днях (форма 2). Докладніший варіант звіту Зведення по днях (форма 1).
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5.1.3 Поїздки та стоянки
Поїздки та стоянки (форма 1) груповий і індивідуальний. Даний звіт містить
інформацію:
Початок, кінець і тривалість періодів руху і стоянки. Пробіг, максимальна і середня швидкості під
час періодів руху. Місця стоянок і відстань до найближчого
орієнтира. Час в русі, час холостого ходу, час на стоянці.
Поїздки та стоянки (форма 2) груповий і індивідуальний. Докладніший варіант звіту

Поїздки та стоянки (форма 1).
Розподіл. стоянок по годинах.Типи звітів - графік, груповий, індивідуальний, зведення.
Інформація про розподіл стоянок об'єктів по годинах доби. Звіт буде корисний, наприклад, для
контролю мобільних співробітників, зобов'язаних відвідувати будь-які місця (наприклад, адреси
клієнтів) в певні години доби. Звіт вивантажується у вигляді таблиць. Рядки таблиці - календарну
добу, а колонки - годинник діб. В осередках на перетині рядків і стовпців відображається число
стоянок, початок яких припадає на даний час (колонка) даних діб (рядок).

5.1.4 Витрата палива
Графік рівня (цистерна). Цей звіт адаптований для контролю витрат палива в цистернах.
Інформація відображається у вигляді графіка.
Графік рівня палива.Відображає зміни рівня палива у вигляді графіка.
Доп. обладнання.Інформація про роботу додаткових датчиків, підключених до
ГЛОНАСС / GPS-трекера. Час включення і відключення датчика, тривалість роботи.Заправки,
сливи палива.Це список усіх зафіксованих системою GPS-моніторингу

заправок і зливів палива з баків транспортного засобу. Для цього на транспортному засобі
повинен бути встановлений і підключений хоча б один датчик типу "Датчик рівня палива
(видатковий бак)". Датчиків рівня палива може бути кілька, наприклад, якщо на
об'єкті варто кілька паливних баків.
Наливи і сливи цистерн.Звіт призначений для контролю перевезення бензину, дизельного палива,
нафти, хімічних реактивів, молока та інших рідин в цистернах, оснащених ємнісними датчиками
рівня палива або іншої рідини. Датчики рівня встановлюються в кожну секцію цистерни, по кожному
датчику формується окрема таблиця звіту. У звіті фіксуються всі заправки (завантаження) цистерни і
сливи рідини, визначається місце події,
а також, по можливості, його адреса.
Нормативні витрати палива.Відомості про нормативному витраті палива, розрахованому в
Відповідно до Методичних рекомендацій Мінтрансу РФ "Норми витрати палив і мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті" (Додаток до розпорядження
Мінтрансу РФ від 14 березня 2008 року № АМ-23-р), за кожну добу звітного періоду.
Перевезення наливних вантажів (зведений). Звіт призначений для контролю перевезення
бензину, дизельного палива, нафти, хімічних реактивів, молока та інших рідин в цистернах,
оснащених ємнісними датчиками рівня палива або іншої рідини. датчики рівня
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встановлюються в кожну секцію цистерни, по кожному датчику формується окрема
таблиця звіту.
У звіті у вигляді зведення фіксується час і обсяг наливів (завантаження) і зливів (разгрузок)
цистерни, розраховується загальний обсяг залитої і злиться рідини, відхилення рівня рідини під
час перевезення, яке не визначилася як налив або злив, а також пробіг між
завантаженнями і разгрузками.
Витрата палива (фактичний). Даний звіт містить інформацію:

Початковий рівень палива, залишок палива, заправлено палива, фактичні витрати палива,
нормативний розрахунковий витрата палива, відхилення від норми, пробіг, середня витрата
палива по відстані і за часом.

5.1.5 Відвідування гео-зон
Гео-зони (груповий), по зонам.Груповий варіант звіту Гео-зони, з поділом по геозонам.
Гео-зони (груповий), по об'єктах.Груповий аналог попереднього звіту, з поділом по
об'єктам.
Гео-зони (індивідуальний).Даний звіт містить інформацію:
Найменування гео-зон, час входу і виходу з гео-зон, тривалість перебування в геозоні, пробіг в гео-зоні, переміщення без трекера.
Невідвіданих гео-зони (індивідуальний).Показує список невідвіданих гео-зон.

5.1.6 Графіки
Висота / Швидкість / Гео-зони. Спеціальний звіт з графічним представленням змін
висоти і швидкості об'єкта, а також з таблицею звітів про відвідування об'єктом гео-зон.
температура. Даний звіт відображає у вигляді графіка значення будь-якого аналогового
або цифрового датчика, підключеного до трекера. Зокрема, датчика температури.

5.1.7 Звіти на мапі
Поїздки та стоянки.Відображає переміщення і стоянки декількох об'єктів на карті
одночасно.
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5.1.8 Контрольні точки
Контрольні точки - це сервіс, що дозволяє в автоматичному режимі контролювати факт відвідування
(або навпаки, факт невідвідування) певного адреси. Сервіс створений для моніторингу персоналу контролю співробітників, які за родом діяльності повинні відвідувати певні адреси. Це можуть бути
служби доставки, контролю абонентського обладнання (лічильників і т.п.), роботи з проблемною
заборгованістю тощо.

Переваги та принцип роботи системи моніторингу персоналу "Контрольні точки"
Принцип роботи системи моніторингу персоналу "Контрольні точки":
1. Контрольований співробітник носить з собою включений GPS-трекер або додаток Андроїд, які
фіксують його переміщення, місця і час зупинок і натискань допоміжних кнопок.
2. Користувач системи моніторингу (супервайзер, керівник, оператор) завантажує в Особистий
кабінет інформацію про адреси, які повинен відвідати (або вже відвідав) кожен співробітник у
процесі своєї роботи.
3. Сервер моніторингу аналізує треки (лінії переміщення) працівників, порівнює їх із
завантаженими адресами і на основі їх зіставлення формує звіти.
Використання сервісу "Контрольні точки" багаторазово прискорює роботу оператора, позбавляючи
його від ручної праці по перевірці треків переміщення співробітників. 99% інформації, необхідної для
контролю відвідування адрес, вивантажується у вигляді табличних звітів автоматично, і тільки в
рідкісних складних випадках доводиться звертатися до треку на карті, перевіряючи його в ручному
режимі.

Як система моніторингу персоналу отримує дані про переміщення співробітників
Кожному співробітнику клієнта видається персональний GPS-трекер. GPS-трекер - це пристрій, який
визначає свої координати і, використовуючи стільниковий зв'язок, передає їх на сервер GPShome.
Вбудована батарея трекера забезпечує безперебійну роботу протягом всього робочого дня співробітника.
GPS-трекер GlobalSat TR-203A має компактні розміри (79.1 x 41.6 x 18 мм) і вагою (71 г), працює при
температурах -20 ° до + 60 °, що робить його ідеальним для моніторингу персоналу.

Співробітник використовує GPS-трекер в робочий час згідно з інструкцією. Трекер відправляє на сервер
моніторингу звіти про його місцезнаходження, швидкості, напрямку руху і іншу допоміжну інформацію, що
дозволяє достовірно обчислювати його переміщення і формувати якісний трек - траєкторію з місцями
зупинок. GPS-трекер має вбудовану кнопку SOS, яку можна використовувати за прямим призначенням або
для уточнення місць відвідування.

23

Адреси, заплановані до відвідування (або ретроспективно - вже відвідані) співробітниками,
завантажуються в Особистий кабінет користувача у вигляді "реєстрів" - списків в форматі
електронної таблиці Excel або CSV. Ніякі персональні дані клієнтів не потрібні.
Крім адрес, в реєстрі міститься його ідентифікатори (номер клієнтського договору, тип адреси, номер
клієнта в CRM-системі і т.п.), прив'язка до співробітника і термін дії кожного адреси.

При підготовці звіту вибираються необхідні реєстри, адреси з яких приймаються до розгляду.

Як формується звіт
Після завантаження реєстру адреси геокодіруются, при цьому здійснюється їх пошук на карті,
визначення місця розташування (географічних координат) і розрахунок точності в метрах. Після цього
адресу з реєстру стає повноцінною контрольної точкою, геоприв'язаних до карти і володіє зоною дії у
вигляді кола з радіусом, що мають значення обчисленої точності.
При підготовці звітів по "Контрольним точкам" система розглядає трек кожного співробітника за
обраний період і, зіставляючи його з контрольними точками, закріпленими за співробітником,
визначає наявність або відсутність відвідувань, їх час і тривалість, а також допоміжна інформація.

Звіти вивантажуються у вигляді таблиць, зручних як для читання, так і для автоматизованого аналізу в Excel
або іншому табличному процесорі. Надаються як детальні розгорнуті звіти про відвідані адреси, так і
зведені звіти про кількість відвідувань і про якість виконання завдань.

5.1.9 Технічні

1. Деталізація SMS. Звіт містить інформацію:
Час створення оповіщення, результат відправки оповіщення, час відправлення /
доставки оповіщення, номер (а) для відправки, число SMS-повідомлень в одному
оповіщенні, текст повідомлення.
2. Журнал активності користувачів. Технічний звіт "Журнал активності користувачів" надає
інформацію про всі зафіксованих події входу і виходу користувачів з «Особистого кабінету».
Кожен рядок таблиці - це одна подія (вхід або вихід користувача).
3. Непрацюючі трекери.Показує список непрацюючих трекерів за обраний період.
4. Робота трекерів (груповий). Аналогічний тип звіту з побудовою списку і набором
параметрів, орієнтованих на аналіз певної кількості об'єктів одночасно.
5. Робота трекерів (індивідуальний). Даний звіт містить інформацію про роботу обраних трекерів:
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Період і тривалість періоду, відсоток звітів без координат, середній інтервал між звітами,
заряд батареї на початку періоду, заряд батареї в кінці періоду, пройдений шлях, середня
швидкість, кількість зупинок.
6. Робота трекерів, зведений (груповий).Це зведена таблиця з інформацією про стан GPS-трекерів,
коректності їх роботи і правильності використання персоналом. На відміну від звіту "Робота
трекерів, детальний", в звіті "Робота трекерів, зведений (груповий)" кожен рядок надає
максимально повну інформацію про роботу трекера протягом доби.
7. Список об'єктів (трекерів). Звіт має форму таблиці. Він нагадує звіт Непрацюючі трекери, в який
додані колонки з інформацією про тариф, датою останньої активації і т.д., а також можливість
вивантажувати його за період. Кожен рядок таблиці - це інформація про роботу об'єкта
протягом обраного періоду.

6 Налаштування. Повний опис
6.1 Список об'єктів і трекерів
Список об'єктів, що відслідковуються в Вашому Особистому кабінеті. Всі настройки об'єктів, а
також додавання і / або видалення об'єктів виконуються на сторінці Налаштування.
Додавання нового об'єкта.
Зміна налаштувань об'єкту
Видалення об'єкта зі списку.
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6.1.1 Таблиця «список об'єктів і трекерів»

Таблиця містить список зареєстрованих в особистому кабінеті об'єктів (трекерів).
Для пошуку, введіть текстовий запит в потрібне поле і натисніть на іконку
клавіатурі кнопку Enter (Введення).

або натисніть на

Для скидання пошуку і відображення повного списку об'єктів натисніть на кнопку
В таблиці міститься:
Найменування - довільне найменування об'єкта (задається в настройках об'єкта)
Група - найменування групи, до якої відноситься об'єкт (задається в настройках об'єкта)
регіон - найменування регіону, до якого відноситься об'єкт (задається в настройках об'єкта)
модель трекера - обрана модель трекера, який закріплений за об'єктом (задається в
настройках об'єкта)
IMEI / ID - IMEI або інший ідентифікатор трекера або програми (задається в настройках
об'єкта)
тариф - поточний тарифний план, за яким обслуговується об'єкт (задається на сторінці
Фінанси)
Кнопка «Додати» - при натисканні відкривається вікно додавання нового об'єкта.
Кнопка «Оновити» - примусове оновлення таблиці «список об'єктів і трекерів».
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6.1.2 Налаштування об'єкта
Панель налаштування об'єкта викликається кнопкою

поруч з його ім'ям. Має кілька вкладок.

6.1.3 Основні

Найменування об'єкта - ім'я об'єкта, що відображається на карті і в Особистому
кабінеті. Прізвище, Ім'я, По батькові - ПІБ людини, за яким закріплений трекер.
Група - група, до якої належить вибраний об'єкт Регіон регіон в якому використовується трекер Довільний опис
- текстовий опис об'єкта
іконка об'єкта - Ікона, якій об'єкт відображається на карті
Часовий пояс об'єкта - часовий пояс регіону / країни, в якій використовується трекер
показання одометра - поточні показання одометра автомобіля (шлях, пройдений об'єктом до
реєстрації на GPShome). За замовчуванням дорівнює нулю.
модель трекера - модель трекера або назва програмного забезпечення
комп'ютера / навігатора / телефону
IMEI (Ідентифікатор, логін, ID)- унікальний номер IMEI або інший ідентифікатор трекера або
програми-трекера.
Кнопка «Відключити супутниковий трекер» - видаляє поточний трекер / програму з обраного об'єкта.
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6.1.4 Звіти

Обмеження максимальної швидкості, км / год- максимальна швидкість для даного
об'єкта. Визначати стоянки - спосіб, який буде використовуватися для фільтрації стоянок від
короткочасних зупинок.
o За даними GPS / ГЛОНАСС - використовуються дані про переміщення об'єкта.
o За датчику запалювання* - стоянка фіксується при вимкненому запаленні. o За
датчику вібрації* - стоянка фіксується при відсутності вібрації.

o За датчикам запалювання і вібрації* - стоянка фіксується при вимкненому
запалюванні і відсутності вібрації.
o За датчикам запалювання або вібрації* - стоянка фіксується при вимкненому
запалюванні або при відсутності вібрації.
* - тільки при наявності зазначених датчиків і при їх правильного налаштування на вкладці Датчики.
Нижче ви можете налаштувати ситуацію, яку сервер буде розраховувати стоянкою:
Мін. швидкість руху, км / год (0 ~ 999, рекоменд. 3)- рух зі швидкістю менше 3 км / год
вважається стоянкою Мін. час стоянки, сек. (10 ~ 9999, рекоменд. 300) - зупинка тривалістю понад
300
секунд вважається стоянкою Радіус стоянки, м. (20 ~ 1000, рекоменд. 100) - радіус в якому
акумулюються мінімальна
швидкість руху і мінімальний час стоянки.
Макс. расст. між точками треку, м. (1000 ~ 99999, реком. 3000) -якщо точки треку розташовані
на більшій відстані один від одного, то вони вважаються розривом треку і відображаються
напівпрозорої лінією. Якщо в треку виходить багато розривів, збільште це число.
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Макс. час між точками треку, сек. (300 ~ 99999, реком. 3600)- якщо часові проміжки між точками
треку більше, то вони вважаються розривом треку і відображаються напівпрозорої

лінією. Якщо в треку виходить багато розривів, збільште це число.
Час відсутності в гео-зоні, що не що вважається вихід, сек. (20 ~ 1000 чоловік) -час, протягом
якого вихід з гео-зони не розраховується.
Наприклад, Ви можете налаштувати, щоб поїздка кур'єра на метро вважалася допустимим відстанню
між звітами в рамках однієї поїздки.

Якщо трекер при русі відправляє повідомлення на сервер рідше, ніж 1 раз в 30 секунд,
настройку Макс. расст. між звітами, м. обов'язково необхідно змінити. Для початку
краще повністю скасувати розрахунок стоянок, виставивши значення:
Мін. швидкість руху, км / год= 0
Мін. час стоянки, сек. = 60
Макс. расст. між звітами, м. =99999
Макс. час між точками треку, сек. (300 ~ 99999, реком. 3600)- якщо часові проміжки між точками
треку більше, то вони вважаються розривом треку і відображаються напівпрозорої

лінією. Якщо в треку виходить багато розривів, збільште це число.
Час відсутності в гео-зоні, що не що вважається вихід, сек. (20 ~ 1000 чоловік) -час, протягом
якого вихід з гео-зони не розраховується.
Примітки!Обов'язково ознайомтеся з примітками, зазначеними до даних налаштувань, тому що вони
безпосередньо впливають на наведену інформацію та переміщених і стоянках об'єктів.

6.1.5 Фільтри

використовуватися фільтри - включення або відключення фільтрації звітів за вказаними нижче
налаштувань.
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Мінімальна кількість супутників (0 ~ 12, рекоменд. 5) - приймач повинен "бачити" не менше
вказаного числа супутників
Максимальне значення HDOP (0.0 ~ 50.0, рекоменд. 3) - коефіцієнт геометричній точності
HDOP не повинен перевищувати граничного значення
Максимальна швидкість, км / год (0.0 ~ 999, рекоменд. 200) - максимальна швидкість руху
об'єкта не повинна перевищувати це значення
Коригувати стан АСС / руху по GPS- використовується тільки для автомобільних трекерів з
підключеним датчиком запалювання
HDOP - це коефіцієнт геометричній точності, що характеризує точність визначення координат при тому чи
іншому розташуванні супутників на небі. Чим більше розподілені видимі супутники, тим нижче HDOP і
тим краще якість позиціонування.

6.1.6 Витрата палива

Розрахунок нормативних витрат палива на підставі даних про рух і стоянках автомобіля.
Використовується для обчислення орієнтовного витрати палива без спеціальних датчиків.
Базова норма витрати палива на пробіг, л / 100 км- норма витрати палива для даного
транспортного засобу Витрата палива на холостому ходу, л / ч - норма витрати
палива на зупинках
Максимальна швидкість в місті для розрахунку витрати, км / год- шлях зі швидкістю менше
зазначеного порога вважається міським циклом Коефіцієнт роботи в містах,% (0 ~ 100, див. нижче)
- коефіцієнт збільшення витрат палива
в міському циклі
Сума інших коефіцієнтів,% (0 ~ 100, крім висотного)- сума інших коефіцієнтів збільшення
витрати палива.
Розрахунок фактичних витрат палива (за даними датчика рівня палива).
Враховувати норм. витрата палива при визна. зливів / заправок- включення або відключення.
ПРИМІТКА: Норми і коефіцієнти вказуються згідно з документом Мінтранспорту
РФ: "Норми витрати палив і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті".
Коефіцієнт для міст: понад 3 млн. Осіб - до 25% від 1 до 3 млн. Осіб - до 20%
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від 250 тис. до 1 млн. чоловік - до 15% від 100 до 250 тис. чоловік - до 10% до 100 тис.
людина і СМТ (при наявності світлофорів і знаків ДД) - до 5%.
Коефіцієнт висотності розраховується автоматично за даними треку.

6.1.7 Датчики
На даній вкладці можна додати і налаштувати відображення підключених до трекера датчиків.

Налаштування датчиків, підключених до трекера.
- додати новий датчик
- редагувати вибраний запис
- видалити обраний запис
-

задати Таріровочние коефіцієнти (впливають на відображення показань датчика в
інформаційному хмарі на карті)
- оновити вкладку
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У вікні настройки датчика можна вказати:

Найменування датчика - довільне ім'я датчика, яке буде відображено у звітах і в
хмарі на мапі Тип датчика - потрібно вибрати тип підключеного до
трекера датчика
Вхід трекера - виберіть вхід трекера, до якого підключений датчик
Опис - довільне опис датчика
Використовувати згладжування даних - визначити, чи виконуватиметься
згладжування Одиниці виміру - вкажіть одиниці вимірювання даних, одержуваних від
датчика
Відображати на панелі інформації - включити або відключити відображення показань датчика
в інформаційному хмарі на мапі
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6.1.8 Орієнтири

В даній вкладці включаються (позначити галочкою) або відключаються (зняти галочку) орієнтири
для настроюваного об'єкта.

6.1.9 Робочі години

В даній вкладці можна встановити час і дні тижня робочого дня для даного об'єкта.
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6.2 Загальні настройки

Попереджати про закінчення оплаченого періоду за 10 днів. У рядку "Змінити термін
попередження:" можна задати період попередження про необхідність внести оплату для

продовження обслуговування за платним тарифних планів.
Вибір часового поясу. У рядку "Часовий пояс:" можна вибрати Ваш часовий пояс
Зовнішній вигляд об'єктів на карті.
o Ім'я та стан об'єкта. Об'єкти на карті відображаються тільки як підписи їх назв. Іконки не
відображаються.
o Іконка, що настроюється користувачем. На карті відображаються іконки, назви не
відображаються.
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6.3 Додаткові настройки
6.3.1 Події / Сповіщення

В поточної версії сервісу GPShome підтримуються наступні події:
1. Контроль кнопки SOS - тривога.
2. Контроль балансу особового рахунку.
3. Контроль входу в гео-зону.
4. Контроль виходу з гео-зони.
5. Контроль перевищення швидкості.
6. Контроль зниження швидкості.
7. Контроль рівня заряду батареї.
Для створення оповіщення про подію:
→
Перейдіть на сторінку Налаштування

Додаткові налаштування

→

Події / Сповіщення.

Натисніть кнопку
. З'явиться вікно Параметри нового події, в якому Ви можете
налаштувати створюване подія.
Натисніть кнопку Зберегти.
Про налаштування оповіщення читайте в наступних пунктах «Керівництва користувача».
Щоб змінити параметри оповіщення, Виберіть його в списку і натисніть кнопку
Для видалення оповіщення виберіть його в списку і натисніть кнопку

.

ПРИМІТКА: При створенні нового об'єкта SOS-повідомлення з виведенням на екран для нього
створюється автоматично.
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6.3.1.1 Налаштування події. Основні.

Тип правила. Подія, яке буде супроводжуватися оприлюдненням.
Назва події. Ім'я події, яке буде приходити в оповіщеннях, відображатися в
оповіщеннях на екрані і в списку налаштувань Події / Сповіщення.
Перевірка включена. Установка прапорця активує сповіщення. Всі активні події будуть
записуватися в журнал, для перегляду якого перейдіть в Моніторинг - вкладка Події. Вивести
оповіщення на екран. Оповіщення про подію з'явиться на екрані в режимі
Моніторинг. Сповіщення накопичуються у вигляді стопки в правій стороні екрану.
Колір заголовка оповіщення. Для кожного оповіщення можна задати власний колір
заголовка.
Вивести звуковий сигнал. У момент появи оповіщення на екрані карти почне звучати сигнал, що
попереджає про настання події. Це зручно в разі, якщо оператор відволікся
від екрану в момент настання події.
Включити e-mail оповіщення. Оповіщення відправляється на е-mail, налаштований на вкладці
Параметри е-mail.
Включити SMS-оповіщення. Оповіщення відправляється у вигляді SMS-повідомлення, на
номер, налаштований на вкладці Параметри SMS.
Відправлення повідомлень на e-mail доступна тільки для оплачених об'єктів.
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6.3.1.2 Налаштування події. Об'єкти.

Вибрані об'єкти. Об'єкти, до яких відноситься дане сповіщення потрібно відзначити
галочкою.

6.3.1.3 Налаштування події. Періоди перевірки.

Таймаут перевірки, хв. Задає час в хвилинах, протягом якого не буде перевірятися повторне
спрацьовування даного правила. Наприклад, таймаут дорівнює 10 хвилинам. Якщо автомобіль
перевищив швидкість о 20:00, то до 20:10 НЕ буде перевірки на перевищення швидкості. Таймаут
дозволяє виключити багаторазові спрацьовування події протягом короткого

проміжку часу.
Період часу 1, 2. Задають проміжки часу протягом доби, коли необхідний контроль даного
правила.
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Будь-який день тижня, будь-який місяць, будь-який день місяця. Дні тижня, місяці і числа, в які
спрацьовує дане правило. Наприклад, для контролю тільки робочих днів, зніміть галочку з пункту
"Будь-який день тижня" і виберіть в списку дні з понеділка по п'ятницю. Для вибору декількох
полів натисніть клавішу Ctrl і клацніть мишею на потрібних пунктах списку.

6.3.1.4 Налаштування події. Параметри E-mail.

Включити Email-сповіщення. Включення або відключення відправки повідомлень на адресу
електронної пошти.
Список адрес для відправки повідомлення. Введіть через кому адреси електронної пошти, на
які буде відправлятися дане сповіщення.
Тема e-mail повідомлення. Текст, який з'явиться в темі E-mail оповіщення.
Текст e-mail повідомлення. Форматований повідомлення, яке можна оформити з
використанням шаблонів. Замість шаблонів при відправленні повідомлення сервер
підставить необхідні поточні значення.
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6.3.1.5 Шаблони для полів Тема і Текст
В полях "Тема" і "Текст" можна вказувати шаблони. При формуванні повідомлення вони
будуть замінені реальними даними.
Приклад тексту повідомлення:
'% NAME%' вийшов із зони '% ZONE%' в% POS_DT%. Швидкість:% SPEED% км / год.
шаблони:
% NAME% - найменування об'єкта
% ID% - ідентифікатор трекера (IMEI / ID)
% ZONE% - найменування контрольної гео-зони
% LAT% - широта точки (в градусах)
% LON% - довгота точки (в градусах)
% SPEED% - швидкість об'єкта (в км / год)
% ALT% - висота над рівнем моря (в метрах)
% COURSE% - напрямок руху (у градусах)
% SAT% - кількість використовуваних супутників
% HDOP% - показник HDOP
% BAT% - заряд батареї (у відсотках)
% COMMENT% - опис об'єкта
% MCC%,% MNC%,% LAC%,% CID% - дані поточної GSMстільники% G_MAP% - посилання на карту Google% Y_MAP% посилання на карту Яндекс
% POS_DT% - дата / час позиції (місцеве)
% POS_DT_UTC% - дата / час позиції (UTC)
% MSG_DT% - дата / час звіту (місцеве)
% MSG_DT_UTC% - дата / час звіту (UTC)
% NOW_DT% - дата / час сервера (місцеве)
% NOW_DT_UTC% - дата / час сервера (UTC)
Натиснувши лівою клавішею миші на будь-якому шаблоні, Ви додасте його в кінець
тексту повідомлення.
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6.3.1.6 Налаштування події. Параметри SMS.

Включити SMS-оповіщення. Включення або відключення SMS-повідомлень.
Список телефонів для відправки оповіщення.Натисніть кнопку Додати для додавання нового
номера телефону, кнопку Редакт для редагування існуючого запису, кнопку

вилучити для видалення.
Текст SMS-оповіщення. Вкажіть зміст SMS-оповіщення.
Мова відправки. Транслітерація або кирилиця.Виберіть, в якому вигляді відправляти SMSоповіщення.
Пропонуємо Вам ознайомитися з уже існуючими стандартними шаблонами. Для цього розкрийте
Список допустимих шаблонів.
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6.3.2 Групи об'єктів
При великій кількості об'єктів часто зручно розділити об'єкти на групи (наприклад, «Кур'єри», «Торгові
представники», «Водії» і т.д.). Ви можете створити необмежену кількість груп. Це значно спрощує і
прискорює роботу з великою кількістю об'єктів.

Для створення Групи об'єктів:
1. Перейдіть на сторінку Налаштування
2. Натисніть кнопку

→

Додаткові налаштування

→

Групи об'єктів.

.

3. На вкладці Основні введіть назву групи, а на вкладці Об'єкти - ті об'єкти, які будуть включені в
дану групу.

Щоб змінити Групу, Виберіть її в списку і натисніть кнопку
відображатися ім'я поточної групи.
Для видалення Групи виберіть її в списку і натисніть кнопку

У списку об'єктів праворуч буде
.
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6.3.3 Оператори
оператор - це особа, що контролює деякі об'єкти, але не має адміністративного та фінансового
доступу до управління Особистим Кабінетом в цілому. Наприклад, начальник кур'єрської служби
контролює кур'єрів, але не має доступу до моніторингу роботи транспортного відділу і до оплати
послуг.
Оператор може контролювати «свої» об'єкти, складати звіти, а також може змінювати
інформацію про «своїх» об'єктах (якщо це дозволено адміністратором).

Для створення Оператора:
1. Перейдіть на сторінку Налаштування
2. Натисніть кнопку

→

Додаткові налаштування

→

Оператори.

.

3. У вікні Параметри нового оператора на вкладці Основні вкажіть назву оператора, його логін,
пароль і адресу електронної пошти, на який буде відправлена інформація про реєстрацію. На
вкладці Об'єкти позначте об'єкти, які контролюватиме цей оператор.
4. Якщо оператор має право змінювати параметри «своїх» об'єктів, то поставте прапорець
(Галочку) в рядку Дозволити редагування об'єктів.
Щоб змінити налаштування Оператора, Виберіть його в списку і натисніть кнопку
Для видалення Оператора виберіть його в списку і натисніть кнопку

.
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6.3.4 Звіти та аналітика
За замовчуванням включено відображення всіх типів звітів. Ви можете приховати не використовуються
звіти, знявши галочки в цьому меню.
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7 Фінанси. Оплата послуг
Розділ «Фінанси» призначений для контролю балансу Вашого особового рахунку, активації і
відключення об'єктів, для вибору тарифів обслуговування і оплати послуг.

7.1 Об'єкти / Тарифи
У верхній частині вікна знаходиться загальна інформація про Вашому особовому рахунку:
Номер особового рахунку - номер Вашого особового рахунку, може вимагатися для оплати
послуг і для технічної підтримки.
Баланс особового рахунку - поточний баланс особового рахунку. При поповненні рахунку баланс
збільшується, при списанні коштів на активацію або продовження платного тарифу - зменшується.

7.1.1 Тарифи обслуговування
Тут розміщується список об'єктів і тарифи, за якими вони підключені. Рядок пошуку дозволяє швидко
знайти потрібний об'єкт з будь-якого доступного параметру.
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Об'єкт (співробітник) - довільне найменування об'єкта, зазначеної в настройках.
Група - найменування групи, за якою закріплений даний об'єкт (вказується на сторінці
Налаштування)
ПІБ - прізвище, ім'я, по батькові, вказане в налаштуваннях даного об'єкта.
IMEI - IMEI трекера, який закріплений за даним об'єктом. (Вказується на сторінці Налаштування).
Поточний тариф - тариф, за яким об'єкт підключений зараз.
діє за - дата, до якої діє поточний тариф. Після цієї дати починає діяти новий тариф. Якщо замість дати
вказано прочерк (-), то поточний тариф діє безстроково, до того, як Ви виберете для цього об'єкта
новий тариф.
новий тариф - тариф, на який об'єкт буде переведений в майбутньому. За замовчуванням новий тариф це автоматичне продовження поточного. Про це говорить однакову назву поточного і нового тарифів.
Ціна, руб. - вартість активації нового тарифу.
В нижній частині таблиці знаходиться загальна ціна наступної активації (продовження) обслуговування
всіх об'єктів за обраними тарифами і калькулятор для розрахунку рекомендованої суми поповнення
особового рахунку.
Баланс Вашого особового рахунку не повинен бути менше суми в рядку «Разом», щоб
обслуговування об'єктів не переривалося.
Зміна і контролювання тарифних планів знаходиться у веденні клієнта. Списання коштів
здійснюється автоматично, прохання заздалегідь змінювати новий тариф.

Для кожного об'єкта може бути обраний власний тариф обслуговування.
Основні тарифи:
«Профі». Включає максимальний набір функцій GPS-моніторингу, пропонованих сервісом
GPShome Оптимальний для моніторингу транспорту, управління автопарком, контролю
мобільних співробітників, організації кур'єрської служби та вирішення інших завдань.

Тариф "Профі" підійде також для приватного використання, якщо Вам стало тісно в рамках
тарифу "Безкоштовний".
Обслуговування протягом календарного місяця (з 05 травня по 04 червня, з 05 червня по 04 липня і
т.п.).
Доступні всі функції сервера GPShome і історія переміщень об'єкта за рік.
«Профі + SIM». Тариф "Профі + SIM" включає повний набір послуг за тарифом "Профі", а також
SIM-карту з оплаченим мобільним інтернет-трафіком. Тариф дуже зручний, оскільки SIM-карта в
GPS-трекер працює завжди, не треба стежити за її балансом і окремо возитися з оплатою. Крім
того, Ви зможете заощадити, отримавши SIM-карту безкоштовно, а інтернет-трафік за пільговою
ціною.
Тариф "Профі + SIM" дуже популярний серед корпоративних користувачів, але підійде він і
приватним особам, які піклуються про своє зручність і не люблять зайві витрати.
«Профі + SMS». Включає повний набір послуг за тарифом "Профі" плюс місячний пакет SMSповідомлень. Налаштувавши SMS-оповіщення в Особистому кабінеті, Ви зможете оперативно
отримувати тривожні SOS-повідомлення, а також оповіщення про інші важливі події. SMSпакет
використовується для всіх об'єктів всередині Особистого кабінету, в тому числі для підключених
за іншими тарифами. SMS-повідомлення відправляє сервер, Вам не потрібно програмувати GPSтрекер і думати про вартість вихідних SMS-повідомлень з його SIM-карти.
Тариф "Профі" з включеним SMS-пакетом незамінний, якщо Ви хочете отримувати оперативні
оповіщення прямо на свій мобільний телефон, смартфон або планшет.
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Лінійка тарифів «Бізнес». Історія переміщень об'єкта зберігається протягом місяця, доступні
індивідуальні типи звітів, контроль витрати палива, дворівневий контроль

(Оператори), всі види сповіщень.
Безкоштовний. Відображається лише поточна позиція об'єкта, історія переміщень не
зберігається, немає сповіщень на E-mail, немає гео-зон, немає звітів. решта функцій
підтримуються. Безкоштовний тариф.
відключений. Об'єкт не передає дані про місцезнаходження, онлайн-моніторинг не працює.
Історія, накопичена за період роботи за іншими тарифами, зберігається. Безкоштовний
тариф.
Більш детально про тарифи читайте на сайті http://gpshome.com.ua при зміні тарифу.
На тарифі «Безкоштовний», в особистому кабінеті, може бути лише один об'єкт.

7.1.2 Зміна тарифу обслуговування
Для зміни тарифу обслуговування одного або декількох об'єктів натисніть кнопку
.
1. Виберіть потрібний тариф із списку. Опис тарифу з'явиться в середній частині вікна. Якщо
Ви згодні з його умовами, натисніть кнопку Далі.

46

2. Виберіть об'єкти, для яких буде застосований новий тариф. Натисніть кнопку "Далі.

3. Підтвердіть вибір нового тарифу, натиснувши кнопку Підтвердити.

УВАГА! При підтвердженні нового платного тарифу, з Вашого особового рахунку
автоматично будуть списані кошти. Якщо коштів на Особовому рахунку недостатньо, то
списання та активація об'єктів відбудеться після поповнення Особового рахунку.
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4. Для завершення вибору тарифу прочитайте текст у вікні і натисніть кнопку Завершити.

Новий тариф буде активований після закінчення терміну обслуговування за діючим
тарифом. Однак, при переході з тарифів «Безкоштовний» і «Відключений» новий тариф
активується протягом декількох хвилин.

7.2 Поповнення особового рахунку
УВАГА! Деякі способи поповнення рахунку передбачають комісію банків або платіжних
агентів, будьте уважні.
Для поповнення рахунку увійдіть в розділ «Фінанси» та натисніть кнопку Поповнити рахунок, або
перейдіть на вкладку «Поповнення рахунку».

УВАГА! При оплаті готівкою можливо не миттєве надходження коштів на Ваш
Особовий рахунок, будьте уважні.
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7.3 Історія операцій
В даній вкладці відображається вся інформація, пов'язана з активацією об'єктів, зі списанням і
зарахуванням коштів.

8 готові звіти
Всі складені звіти відображаються в списку готових звітів. Ви завжди можете відкрити раніше
складений звіт без необхідності складати його заново.

- Натисніть для видалення обраного звіту
- Натисніть для перерахунку звіту
відкрити - Натисніть для виведення звіту на екран
завантажити - Натисніть для збереження файлу звіту в обраному форматі
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9 Технічна підтримка
Ми робимо все можливе, щоб сервіс і обладнання компанії GlobalSat були зручними і простими
у використанні.
Але, якщо у вас виникли питання по обладнанню, послуг або налаштувань сервера, а також по
підключенню обладнання, зверніться в нашу Службу Технічної Підтримки, і ми допоможемо вам.

Email Технічної Підтримки: support@globalsat.ua
Телефон Технічної Підтримки:
+380 44 3039301
Служба Технічної Підтримки працює для по робочих днях з 10.00 до 18.00. Всі звернення на Email в
інший час обробляються на початку наступного робочого дня.
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