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 Η Εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα πρωτοποριακό λογισμικό 

πρόγραμμα το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να εντοπίσετε σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου τα 

οχήματα της εταιρείας σας, καθώς επίσης και ολόκληρο τον στόλο οχημάτων σας. 

 

 Με μοναδικό γνώμονα την ευκολία του χρήστη αλλά και την ασφάλεια των 

πληροφοριών, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε το λογισμικό μας, ώστε να προσφέρουμε πάντοτε το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η Εταιρεία μας δεσμεύεται για την αυθεντικότητα, την εγκυρότητα αλλά 

και την ασφάλεια του εν λόγω λογισμικού προγράμματος καθώς επίσης και για τις αντίστοιχες εφαρμογές 

κινητών τηλεφώνων (smart phone applications).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Σχετικά με το λογισμικό εντοπισμού 

οχημάτων Tracking Platform. 



 

 

2 

 

Πίνακας περιεχομένων 
1.0 Γενικές Πληροφορίες ........................................................................................................................ 5 

1.1 Tracking Platform ......................................................................................................................... 5 

1.2 Βασικές Απαιτήσεις ...................................................................................................................... 5 

1.3 Ρύθμιση συσκευής για σύνδεση με το Tracking-Platform.com .................................................... 6 

1.4 Είσοδος στην εφαρμογή ................................................................................................................ 6 

2.0 Περιβάλλον Εφαρμογής .................................................................................................................... 7 

2.1 Για το λειτουργικό ........................................................................................................................ 7 

2.2 Κεντρική σελίδα εφαρμογής ......................................................................................................... 7 

2.2.1 Μπάρα πλοήγησης ................................................................................................................ 7 

2.1.2 Μπάρα λειτουργιών χρήστη .................................................................................................. 8 

2.1.3 Αριστερό μενού ..................................................................................................................... 8 

2.1.4 Μενού λεπτομερειών αντικειμένων ...................................................................................... 9 

2.1.5 Χάρτης ................................................................................................................................ 10 

3.0 Ρυθμίσεις Εφαρμογής ..................................................................................................................... 11 

3.1 Για τις ρυθμίσεις ......................................................................................................................... 11 

3.2 Διαχείριση αντικειμένων ............................................................................................................. 11 

3.2.1 Προσθήκη αντικειμένου...................................................................................................... 12 

3.2.2 Επεξεργασία αντικειμένου .................................................................................................. 12 

3.2.3 Προσθήκη ομάδας αντικειμένων ........................................................................................ 23 

3.2.4 Drivers / Passengers / Trailers ............................................................................................ 24 

3.3 Διαχείριση Γεγονότων ................................................................................................................ 26 

3.3.1 Δημιουργία γεγονότος ......................................................................................................... 28 

3.4 Templates .................................................................................................................................... 36 

3.5 SMS............................................................................................................................................. 37 

3.6 Περιβάλλον χρήστη .................................................................................................................... 38 

3.7 Ο λογαριασμός μου ..................................................................................................................... 39 

3.8 Sub Accounts .............................................................................................................................. 40 

4.0 Παραμετροι αισθητηρων ................................................................................................................. 42 

4.1 Για τις παραμέτρους αισθητήρων ............................................................................................... 42 

4.2 Περιγραφή παραμέτρων αισθητήρων ......................................................................................... 42 

5.0 Συσκευες ......................................................................................................................................... 44 

5.1 Για τις συσκευές .......................................................................................................................... 44 

5.1.1 Λίστα συσκευών ................................................................................................................. 44 

5.1.2 Ιστορικό .............................................................................................................................. 44 

5.1.3 Follow ................................................................................................................................. 46 



 

 

3 

 

5.1.4 Send Command ................................................................................................................... 46 

5.1.5 Edit ...................................................................................................................................... 46 

6.0 Γεγονοτα ......................................................................................................................................... 47 

6.1 Για τα γεγονότα ........................................................................................................................... 47 

7.0 Τοποθεσιες ...................................................................................................................................... 47 

7.1 Για τις τοποθεσίες ....................................................................................................................... 47 

7.1.1 Markers ............................................................................................................................... 49 

7.1.2 Routes ................................................................................................................................. 50 

7.1.3 Zones ................................................................................................................................... 50 

8.0 Ιστορικο .......................................................................................................................................... 51 

8.1 Για το ιστορικό ............................................................................................................................ 51 

8.1.1 Η καρτέλα του ιστορικού ........................................................................................................... 52 

8.1.2 Γράφημα ιστορικού .................................................................................................................... 53 

9.0 Αναφορεσ ........................................................................................................................................ 54 

9.1 Για τις αναφορές ......................................................................................................................... 54 

10.0 Logbook .............................................................................................................................................. 56 

10.1 Για το Logbook ........................................................................................................................... 56 

11.0 ελεγχοσ συσκευων .......................................................................................................................... 57 

11.2 Για τον έλεγχο συσκευών ........................................................................................................... 57 

11.2 Καρτέλα ελέγχου συσκευών ....................................................................................................... 57 

11.3 Templates .................................................................................................................................... 58 

12.0 Image gallery .................................................................................................................................. 59 

12.1 Για την συλλογή φωτογραφιών ................................................................................................... 59 

12.2 Καρτέλα φωτογραφιών ............................................................................................................... 59 

13.0 συνομιλια ........................................................................................................................................ 61 

13.1 Για την συνομιλία ....................................................................................................................... 61 

14.0 Εγχειριδιο διαχειριστη .................................................................................................................... 62 

14.1 Είσοδος ως διαχειριστής ............................................................................................................. 62 

14.2 Πίνακας ελέγχου ......................................................................................................................... 63 

14.3 Διαχείριση χρηστών .................................................................................................................... 64 

14.3.1 Προσθήκη χρήστη ............................................................................................................... 64 

14.3.2 Επεξεργασία χρήστη ........................................................................................................... 65 

14.3.3 Λογαριασμός χρήστη .......................................................................................................... 65 

14.3.4 Πληροφορίες επικοινωνίας ................................................................................................. 67 

14.3.5 Λογαριασμοί υπό-χρηστών ................................................................................................. 68 

14.3.6 Αντικείμενα ......................................................................................................................... 69 



 

 

4 

 

14.4 Διαχείριση αντικειμένων ............................................................................................................. 70 

14.3.1 Προσθήκη αντικειμένου...................................................................................................... 71 

14.3.2 Επεξεργασία αντικειμένου .................................................................................................. 72 

14.4 Μη χρησιμοποιούμενα αντικείμενα ............................................................................................ 73 

15.0 διαχειριση server ............................................................................................................................. 74 

15.1 Για τον server .............................................................................................................................. 74 

15.2 Server .......................................................................................................................................... 75 

15.3 Maps ............................................................................................................................................ 76 

15.4 User ............................................................................................................................................. 77 

15.5 Billing ......................................................................................................................................... 79 

15.6 Templates .................................................................................................................................... 79 

15.7 E-mail .......................................................................................................................................... 80 

15.8 SMS............................................................................................................................................. 81 

15.9 Tools ........................................................................................................................................... 82 

15.10 Logs ......................................................................................................................................... 82 

 

  



 

 

5 

 

 

1.0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1.1 Tracking Platform 
 

Η πλατφόρμα μας  «Tracking Platform» σας προσφέρει την δυνατότητα να διαχειριστείτε τον 

στόλο των οχημάτων σας και να βελτιστοποιήσετε τον τρόπο εργασίας σας. Μέσω της διαχείρισης του 

στόλου οχημάτων σας μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητα των εργαζομένων και της επιχείρησής 

σας και επιπρόσθετα να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των οχημάτων σας. 

Το λογισμικό μας σας προσφέρει έναν εύχρηστο πίνακα ελέγχου, βοηθώντας σας να αποκτήσετε 

πολύτιμες πληροφορίες απευθείας από τα οχήματα σας σε πραγματικό χρόνο. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε χιλιάδες συσκευές και να προβάλετε την τοποθεσία τους σε 

χάρτες υψηλής ανάλυσης στον browser σας. Μερικές μόνο από τις πολλές λειτουργίες που προσφέρει το 

λειτουργικό μας περιλαμβάνουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των συσκευών και ειδοποιήσεις σχετικά 

με γεγονότα τα οποία μπορείτε εσείς να καθορίσετε και χρειάζονται την προσοχή σας, δημιουργία 

ομάδων συσκευών και αναφορών κ.α.  

Το λειτουργικό μας είναι εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

επικοινωνία με πλήθος συσκευών εντοπισμού και κινητών τηλεφώνων. Νέα χαρακτηριστικά και 

αναβαθμίσεις προστίθενται διαρκώς με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. 

 
 

1.2 Βασικές Απαιτήσεις 
 

Για την χρήση της πλατφόρμας χρειάζεται μια συσκευή εντοπισμού για κάθε αντικείμενο που 

θέλετε να εντοπίσετε. Η συσκευή εντοπισμού λαμβάνει πληροφορίες από τον δορυφόρο και τις προωθεί 

στους εξυπηρετητές μας. Οι συσκευές εντοπισμού μας περιλαμβάνουν συσκευές οχημάτων καθώς και 

προσωπικές συσκευές εντοπισμού. Στις συσκευές περιλαμβάνεται μονάδα GPS καθώς και μονάδα 

δεδομένων. Για την αποστολή των δεδομένων θέσης στον server απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο με 

την πιο κοινή επιλογή την χρήση συνδρομής σε δίκτυα 2G ή 3G μέσω κάρτας SIM.  
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1.3 Ρύθμιση συσκευής για σύνδεση με το Tracking-Platform.com 
 

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για τον τρόπο ρύθμισης 

της IP διεύθυνσης και του Port που θα χρησιμοποιήσει. Η διεύθυνση IP του server μας μπορεί να βρεθεί 

στην σελίδα υποστηριζόμενων συσκευών εφαρμογής μας στη διεύθυνση : http://www.tracking-

platform.com/supported/  

 

1.4 Είσοδος στην εφαρμογή 
Ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο,  

http://www.tracking-platform.com/track ο οποίος τον κατευθύνει στην σελίδα εισόδου στην εφαρμογή. 

 
 Μέσω της σελίδας εισόδου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, πέραν αυτής για είσοδο στην 

εφαρμογή του tracking-platform, να πραγματοποιήσει εγγραφή νέου χρήστη, να δει χρήσιμους οδηγούς 

για την εξοικείωση του με το λογισμικό, απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που μπορεί να έχει, 

καθώς και συνδέσμους για να κατεβάσει την εφαρμογή δωρεάν για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες, 

Android, iOS, Windows. 

 Αναλυτικότερα οι επιλογές : 

1. Εγγραφή νέου χρήστη στην εφαρμογή. 

2. Σύντομη περιήγηση στην εφαρμογή και τις δυνατότητες του tracking-platform. 

3. Οδηγοί και συχνές ερωτήσεις. 

4. Σύνδεσμοι για το κατέβασμα της εφαρμογής για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες κινητών 

συσκευών. 

5. Επιλογή Γλώσσας 

6. Είσοδος στην εφαρμογή. 

http://www.tracking-platform.com/supported/
http://www.tracking-platform.com/supported/
http://www.tracking-platform.com/track
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2.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

2.1 Για το λειτουργικό 
Το λειτουργικό είναι σχεδιασμένο για τον εντοπισμό θέσης διαφόρων αντικειμένων σε έναν 

ψηφιακό χάρτη για ανάλυση κίνησης, διατήρηση ιστορικού και αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων 

όπως μετακινήσεις σε απαγορευμένες περιοχές, μετακινήσεις εκτός καθορισμένων διαδρομών, 

παραβιάσεις ταχύτητας κ.α. Περιπτώσεις χρήσης του λογισμικού περιλαμβάνουν : 

 Προστασία οχημάτων. 

 Επίβλεψη εταιρικών οχημάτων. 

 Επίβλεψη φορτίων. 

 

2.2 Κεντρική σελίδα εφαρμογής 
 

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης ανακατευθύνεται στην κεντρική σελίδα της 

εφαρμογής. Στην σελίδα ο χρήστης έχει πρόσβαση στις πιο κοινές λειτουργίες και ρυθμίσεις της 

εφαρμογής, τον έλεγχο αντικειμένων στον χάρτη και την λήψη αναλυτικών πληροφοριών όπως 

ταχύτητας, συντεταγμένων, διευθύνσεων, ιστορικού κίνησης κ.α. Η σελίδα αποτελείται από 8 διακριτά 

μέρη : 

 

2.2.1 Μπάρα πλοήγησης 

Η μπάρα πλοήγησης χρησιμοποιείται για γρήγορη πρόσβαση στα συχνότερα χρησιμοποιούμενα 

εργαλεία και τομείς της εφαρμογής 
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Αναλυτικότερα, η μπάρα πλοήγησης περιλαμβάνει:  

1) Σχετικά με:   Πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση του λογισμικού που 

χρησιμοποιείτε. 

2) Βοήθεια:  Ανακατευθύνει τον χρήστη στην σελίδα συχνών ερωτήσεων. 

3) Ρυθμίσεις:  Επιτρέπει την εισαγωγή νέων αντικειμένων, συμβάντων κλπ. 

4) Εμφάνιση σημείου: Εμφανίζει το μενού αναζήτησης σημείου του οποίου τις συντεταγμένες 

εισάγει ο χρήστης. 

5) Αναζήτηση διεύθυνσης: Εμφανίζει το μενού αναζήτησης διεύθυνσης την οποία εισάγει ο 

χρήστης. 

6) Αναφορές:   Εμφανίζει το μενού αναφορών μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να 

λάβει λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τις συσκευές που έχει εισάγει στην εφαρμογή. 

7) Αρχείο καταγραφών RFID και iButton :Εμφανίζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες των 

συσκευών RFID και iButton. 

8) DCT:    Εμφανίζει το μενού αναφορών σφαλμάτων για τις συσκευές που έχει 

εισάγει ο χρήστης στην εφαρμογή. 

9) Έλεγχος συσκευών: Εμφανίζει το μενού ελέγχου των συσκευών μέσα από το οποίο ο 

χρήστης μπορεί να στείλει εντολές στις συσκευές που έχει εισάγει. 

10) Αρχείο εικόνων: Εμφανίζει το μενού επιλογής εικόνων από τις συσκευές του χρήστη. 

11) Συνομιλία:  Επιτρέπει την αποστολή / λήψη μηνυμάτων από συσκευές που 

υποστηρίζουν συνομιλία. 

2.1.2 Μπάρα λειτουργιών χρήστη 

Μέσω της μπάρας λειτουργιών χρήστη μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα της εφαρμογής, να 

δείτε τον συνδεδεμένο χρήστη (μέσω κλικ στο e-mail μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του) να 

αλλάξετε την μορφή εμφάνισης για χρήση από κινητές συσκευές και να βγείτε από το σύστημα 

χρησιμοποιώντας το κουμπί εξόδου. 

 

2.1.3 Αριστερό μενού 

Η καρτέλα εντοπισμού αντικειμένων περιέχει την λίστα των συσκευών που έχει εισάγει ο 

χρήστης στην εφαρμογή. Μέσω αυτής ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει αντικείμενα στον χάρτη, να 

προβάλει το ιστορικό κίνησης τους καθώς και να αλλάξει τις ρυθμίσεις τους. 

 
Αναλυτικότερα το αριστερό μενού περιλαμβάνει: 
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1) Συσκευές.   Ο χρήστης μπορεί να δει τα στατιστικά των αντικειμένων. 

2) Γεγονότα:   Ο χρήστης μπορεί να δει το ιστορικό των συμβάντων των 

αντικειμένων (είσοδος η έξοδος από απαγορευμένες ζώνες, υπέρβαση ορίου ταχύτητας κ.α.) 

3) Μέρη:    Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει και επεξεργαστεί ζώνες και 

δείκτες στον χάρτη. 

4) Ιστορικό:   Εμφάνιση ιστορικού, δημιουργία αναφορών και εξαγωγή του σε 

διάφορους τύπους εγγράφων. 

5) Έρευνα:   Αναζήτηση αντικειμένων με βάση το όνομα τους. 

6) Ανανέωση:   Επαναφόρτωση της λίστας αντικειμένων. 

7) Προσθήκη:   Προσθήκη νέου αντικειμένου. 

8) Ορατότητα:   Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει η να απενεργοποιήσει την 

εμφάνιση του επιλεγμένου αντικειμένου στον χάρτη. 

9) Παρακολούθηση:   Επικεντρώνεται στο επιλεγμένο αντικείμενο φέρνοντας το στο 

κέντρο της οθόνης κάθε φορά που η συσκευή εντοπισμού ανανεώνει την τοποθεσία του. Σε 

περίπτωση πολλαπλών επιλεγμένων αντικειμένων ο χάρτης προσαρμόζεται κατάλληλα έτσι ώστε 

να εμφανίζονται όλα. 

10) Πληροφορίες αντικειμένου:  Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το όνομα, την ημερομηνία 

και την τελευταία γνωστή τοποθεσία του αντικειμένου. 

11) Δείκτης ταχύτητας:  Δείχνει την τρέχουσα ταχύτητα του αντικειμένου. 

12) Δείκτης στίγματος GPRS: Δείχνει την κατάσταση του δέκτη GPRS και GPS. 

a. Γκρι χρώμα:   Δεν υπάρχει σήμα GPRS και GPS. 

b. Πορτοκαλί χρώμα:  Δεν υπάρχει σήμα GPS. 

c. Πράσινο χρώμα: To GPRS και το GPS λειτουργούν κανονικά. 

13) Γρήγορη πρόσβαση:  Προσφέρει άμεση πρόσβαση στο έλεγχο του εκάστοτε 

αντικειμένου με χρήση εντολών και επεξεργασία των ρυθμίσεων. 

2.1.4 Μενού λεπτομερειών αντικειμένων 

Η καρτέλα λεπτομερειών αντικειμένων περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο 

αντικείμενο. Η καρτέλα εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεχθεί η καρτέλα αντικειμένων, γεγονότων η 

ιστορικού στο αριστερό μενού. 

 
Αναλυτικότερα το μενού λεπτομερειών αντικειμένων περιλαμβάνει: 

1) Time position:  Η Τελευταία ώρα αναφοράς του αντικειμένου.  

2) Time server:  Ο χρόνος του server. 

3) Ώρες κινητήρα:  Ο χρόνος που είναι ενεργός ο κινητήρας. 

4) Θέση:   Το στίγμα του αντικειμένου. 

5) Κατάσταση:  Η κατάσταση του αντικειμένου (στάση, μεταφορά) 

6) Κλίση:   Η κλίση του οδοστρώματος. 

7) Κοντινότερος δείκτης: Ο κοντινότερο δέκτης που έχει ορίσει ο χρήστης. 

8) Οδόμετρο:  Η ταχύτητα του αντικειμένου. 
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9) Υψόμετρο:  Το υψόμετρο που βρίσκεται το αντικείμενο 

 

 

2.1.5 Χάρτης 

Ο χάρτης δείχνει την τοποθεσία των συσκευών εντοπισμού. Ο χρήστης μπορεί να μάθει 

περισσότερες πληροφορίες όπως ταχύτητα διεύθυνση κ.α. επιλέγοντας το αντικείμενο. 
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3.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

3.1 Για τις ρυθμίσεις 
 

Ο τομέας των ρυθμίσεων επιτρέπει στον χρήστη την εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων και 

σχετικών στοιχείων όπως οδηγών, ομάδες αντικειμένων και γεγονότων. Επιπλέον από τον τομέα των 

ρυθμίσεων μπορούν να τροποποιηθούν η διεπαφή του χάρτη καθώς και οι λεπτομέρειες του προφίλ του 

χρήστη. 

3.2 Διαχείριση αντικειμένων 
 

Ο τομέας αυτός επιτρέπει την διαχείριση των αντικειμένων του χρήστη. Η καρτέλα της λίστας 

των αντικειμένων περιέχει το όνομα του αντικειμένου, το IMEI της συσκευής εντοπισμού που 

χρησιμοποιείται για την σύνδεση της στο διαδίκτυο, την ημερομηνία λήξης της συνδρομής καθώς και 

επιλογές επεξεργασίας, διαγραφής, διπλασιασμού και καθαρισμού του ιστορικού του αντικειμένου. 
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3.2.1 Προσθήκη αντικειμένου 

 

Στην καρτέλα αντικειμένων και συγκεκριμένα στο κάτω αριστερά μέρος της λίστας αντικειμένων 

επιλέγουμε το κουμπί (+) προσθήκης αντικειμένου. 

 
 

 

 

3.2.2 Επεξεργασία αντικειμένου 

 

Στην λίστα αντικειμένων επιλέγουμε το εικονίδιο επεξεργασίας  αντικειμένου. Στο μενού που 

εμφανίζεται ο χρήστης μπορεί να προσθέσει, επεξεργαστεί και αφαιρέσει πληροφορίες που περιγράφουν 

τα αντικείμενα του και τοποθετούνται σε 7καρτέλες,  

1) Main 

2) Εικονίδιο 

3) Κατανάλωση καυσίμου 

4) Ακρίβεια 
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5) Αισθητήρες 

6) Service 

7) Custom Fields 

3.2.2.1 Main 

Περιέχει τα βασικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου 

 
1) Όνομα:    Το όνομα του αντικειμένου. 

2) ΙΜΕΙ:    Το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής εντοπισμού.  

3) Μοντέλο:   Το μοντέλο του οχήματος. Π.χ. BMW 750. 

4) VIN:   Ο αριθμός πλαισίου του οχήματος. 

5) Αριθμός πινακίδας:  Ο αριθμός πινακίδας. 

6) Ομάδα:   Την ομάδα που ανήκει το αντικείμενο. 

7) Οδηγός:   Ο οδηγός που έχει ανατεθεί στο αντικείμενο. 

8) Trailer:   Σε περίπτωση που υπάρχει τρέιλερ στο αντικείμενο. 

9) Συσκευή GPS:  Η εγκατεστημένη συσκευή εντοπισμού του οχήματος. 

10) Αριθμός κάρτας SIM: Στο πεδίο εισάγεται ο αριθμός της κάρτας SIM. 

11) Οδόμετρο:   Ο χρήστης Μπορεί να ρυθμίσει τα χιλιόμετρα του οχήματος. Η 

χρήση της επιλογής “GPS” υπολογίζει την απόσταση που διένυσε το όχημα βάση των 

στιγμάτων GPS που λαμβάνει η συσκευή από αυτό. Δεν είναι εργαλείο ακριβείας, οι 

μετρήσεις μπορεί να ποικίλουν σε σχέση με τις πραγματικές.   
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12) Ώρες κινητήρα:  Βάζουμε τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα. Στη συνέχεια η 

εφαρμογή μετράει τις ώρες μέσω του ACC ή μέσω άλλου αισθητήρα. 

3.2.2.2 Εικονίδιο 
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3.2.2.3 Κατανάλωση καυσίμου 

Τα στατιστικά της κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές 

κατανάλωσης του οχήματος σας. Προκειμένου να ληφθούν στατιστικά κατανάλωσης από το όχημα θα 

πρέπει να ρυθμιστούν οι απαιτούμενες παράμετροι κατανάλωσης. 

 
Παράμετροι που πρέπει να ρυθμίσει ο χρήστης: 

1) Cost per gallon/liter(οι τιμές μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη): 

Εισαγωγή τιμής ανά λίτρο / γαλόνι καυσίμου. Τόσο το νόμισμα όσο και η μονάδα μέτρησης 

του καυσίμου μπορούν να ρυθμιστούν από τον χρήστη. 

2) Summer Rate:  Η ποσότητα καυσίμου που καταναλώνει το όχημα ανά 100 

χιλιόμετρα/μίλια κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

3) Winter Rate:  Η ποσότητα καυσίμου που καταναλώνει το όχημα ανά 100 

χιλιόμετρα/μίλια κατά την χειμερινή περίοδο. 

4) Winter from, winter to: Ρύθμιση της έναρξης και λήξης της χειμερινής περιόδου. 
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3.2.2.4 Ακρίβεια 

Οι ρυθμίσεις ακριβείας επιτρέπουν την ακριβέστερη ρύθμιση των δεδομένων της συσκευής GPS. 

 
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις: 

1) Εντοπισμός στάσης:  

a. GPS:  Υπολογίζει τις στάσεις χρησιμοποιώντας τα στίγματα της συσκευής 

GPS. 

b. ACC:  Υπολογίζει τις στάσεις βάση την κατάσταση του αισθητήρα του 

κινητήρα. 

c. GPS+ACC: Χρησιμοποιεί και τις δύο επιλογές για τον υπολογισμό των στάσεων. 

2) Ελάχιστη ταχύτητα κίνησης σε km/h:  Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας κίνησης 

3) Min. engine idle speed in km/h:  Η επιλογή βοηθά στην εξάλειψη ανακριβών 

μετρήσεων τοποθεσίας από την εφαρμογή εντοπισμού. 

4) Min. gpslev value:    Φιλτράρισμα σημείων τοποθεσίας ανάλογα με 

την ισχύ του σήματος της συσκευής εντοπισμού. 

5) Max hdop value:    Φιλτράρισμα σημείων τοποθεσίας βάση 

οριζόντιας αραίωσης ακριβείας. 

6) Min. fuel difference to detect fuel fillings: Καθορίζει τις ελάχιστες αλλαγές σε ποσοστό με 

βάση τις οποίες ο αισθητήρας θα καταγράψει την αλλαγή ως είσοδο καυσίμου στο όχημα. 

Για την χρήση της υπηρεσίας απαιτείται κατάλληλη ρύθμιση του αισθητήρα καυσίμου. 

7) Min. fuel difference to detect fuel thefts: Καθορίζει τις ελάχιστες αλλαγές σε ποσοστό με 

βάση τις οποίες ο αισθητήρας θα καταγράψει την αλλαγή ως κλοπή καυσίμου από το όχημα. 

Για την χρήση της υπηρεσίας απαιτείται κατάλληλη ρύθμιση του αισθητήρα καυσίμου. 
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8) Clear detected sensor cache:   Διαγράφει τους ανιχνευμένους αισθητήρες. 

 

3.2.2.5 Αισθητήρες 

Ο τομέας αυτός επιτρέπει στον χρήστη την προσθήκη συσκευών αισθητήρων και την ανάθεση 

τους σε οχήματα/αντικείμενα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αισθητήρων. Κατά την ρύθμιση του αισθητήρα η 

επιλογή του τύπου αισθητήρα εξαρτάται από την συσκευή που χρησιμοποιείται και τις λειτουργίες της. 

Για περισσότερες πληροφορίες ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής 

που χρησιμοποιεί.  

 
 

 

Για την προσθήκη αισθητήρων ο χρήστης επιλέγει την επιλογή (+) προσθήκης αισθητήρα η 

οποία και θα εμφανίσει τις παραμέτρους του αισθητήρα (για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με 

την ρύθμιση του αισθητήρα επισκεφθείτε τον κεφάλαιο ρύθμισης αισθητήρων. 
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Τομέας «Αισθητήρας» 

1) Όνομα: Όνομα αισθητήρα. 

2) Τύπος: Τύπος του αισθητήρα, κατάλληλος για την λειτουργία που θέλουμε να εκτελέσει. 

a. Ψηφιακή είσοδος:   Εμφανίζει την τιμή 1 ή 0 της συσκευής αισθητήρα. 

b. Ψηφιακή έξοδος:   Εμφανίζει την τιμή 1 ή 0 της συσκευής αισθητήρα. 

c. Driver assign:   Αυτός ο τύπος αισθητήρα δέχεται ένα αλφαριθμητικό 

από μια συσκευή RFID ή iButton. Ελέγχεται από το σύστημα. Σαν αποτέλεσμα έχουμε 

πληροφορίες αναφορικά με το ποιος οδηγός χρησιμοποιεί το όχημα. 

d. Ώρες κινητήρα:   Λαμβάνει την τιμή των ωρών που είναι ενεργός ο 

κινητήρας. 

e. Στάθμη καυσίμου:  Λαμβάνει την τιμή του διαθέσιμου καυσίμου του 

οχήματος. 

f. Κατανάλωση καυσίμου:  Λαμβάνει την τιμή της κατανάλωσης καυσίμου του 

οχήματος. 

g. Εκκίνηση:   Εμφανίζει την τιμή 1 ή 0 ανάλογα με το αν έχει 

ξεκινήσει το όχημα. 

h. Οδόμετρο:   Λαμβάνει την τιμή του οδόμετρου. 
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i. Passenger Assign:  Αυτός ο τύπος αισθητήρα δέχεται ένα αλφαριθμητικό 

από μια συσκευή RFID ή iButton. Ελέγχεται από το σύστημα. Σαν αποτέλεσμα έχουμε 

πληροφορίες αναφορικά με το ποιος και αν υπάρχει συνοδηγός στο όχημα. 

j. Temperature:    

k. Trailer Assign:   Αυτός ο τύπος αισθητήρα δέχεται ένα αλφαριθμητικό 

από μια συσκευή RFID ή iButton. Ελέγχεται από το σύστημα. Σαν αποτέλεσμα έχουμε 

πληροφορίες αναφορικά με το εάν υπάρχει τρέιλερ στο όχημα. 

l. Custom:   Επιτρέπει την εισαγωγή οποιασδήποτε απαραίτητης 

πληροφορίας. 

3) Παράμετρος:    Οι παράμετροι του αισθητήρα (αναλυτικά στο κεφάλαιο 

«παράμετροι αισθητήρων». 

4) Popup:        Ο αισθητήρας θα εμφανίζεται στις πληροφορίες του 

οχήματος/αντικειμένου. 

Τομέας «Αποτέλεσμα» 

1) Τύπος:     Η επιλογή εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο 

αισθητήρα: 

a. Logic:    Επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου σε σχέση με την τιμή 

του αισθητήρα. 

b. Value:    Χρειάζεται καθορισμό των επιστρεφόμενων τιμών 

(kg,liters…) και τον τύπο υπολογισμού εάν απαιτείται. 

c. Percentage: Χρειάζεται καθορισμός μέγιστων και ελάχιστων τιμών. 

2) Μονάδες μέτρησης:   Τιμή εξαρτώμενη από τον τύπο του αισθητήρα 

(liters,gallons,volts). 

3) If sensor “1” (text):    Επιτρέπει την εμφάνιση προσαρμοσμένου κειμένου εάν 

η τιμή του αποτελέσματος είναι 1. 

4) If sensor “0” (text):    Επιτρέπει την εμφάνιση προσαρμοσμένου κειμένου εάν 

η τιμή του αποτελέσματος είναι 0. 

5) Τύπος:    Σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να γίνουν οι 

ακριβείς υπολογισμοί αποτελεσμάτων των μετρήσεων των συσκευών απαιτούνται οι τύποι 

υπολογισμού. 

6) Χαμηλότερη τιμή:   Η χαμηλότερη τιμή του αισθητήρα. 

7) Υψηλότερη τιμή:   Η υψηλότερη τιμή του αισθητήρα. 

Τομέας «Calibration» 

 Ο τομέας αυτός χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον επίπεδο καυσίμου και αισθητήρες 

προσαρμοσμένου τύπου. Η βαθμονόμηση επιτρέπει την ρύθμιση παραμέτρων υψηλής ακρίβειας στον 

αισθητήρα. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μετρήσεων δεξαμενών καυσίμων ή την μετατροπή 

μετρήσεων τάσεως σε μετρήσεις θερμοκρασίας. 

 

3.2.2.6 Service 

Ο τομέας αυτός επιτρέπει την εισαγωγή υπενθυμίσεων σχετικά με την συντήρηση του οχήματος 
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Για την προσθήκη υπενθύμισης στα αντικείμενα του ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει τα ακόλουθα 

βήματα: Στον τομέα Service και συγκεκριμένα στο αριστερό κάτω μέρος επιλέγει την προσθήκη (+) 

υπενθύμισης, οπότε και εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής υπενθύμισης συντήρησης. 
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Αναλυτικά οι ρυθμίσεις: 

Τομέας «Service» 

1) Όνομα:   Το όνομα της υπενθύμισης του service. 

2) Διάστημα οδόμετρων(km): Ρυθμίζουμε κάθε πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί service με 

βάση τα χιλιόμετρα του οχήματος. Στο συγκεκριμένο πεδίο γράφουμε κάθε πόσα χιλιόμετρα 

πρέπει να γίνεται service. 

3) Τελευταίο Service(km): Βάζουμε τα χιλιόμετρα που είχε το όχημα όταν έγινε το 

τελευταίο service. 

4) Ώρες λειτουργίας μηχανής: Ρυθμίζουμε κάθε πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί service με 

βάση τις ώρες λειτουργίας της μηχανής του οχήματος. Στο συγκεκριμένο πεδίο γράφουμε 

κάθε πόσες ώρες θέλουμε να γίνει service στο όχημα. 

5) Τελευταίο Service(h): Βάζουμε τις ώρες που είχε η μηχανή του οχήματος στο 

τελευταίο service. 

6) Διάστημα ημερών:  Ρυθμίζουμε κάθε πότε πρέπει να πραγματοποιηθεί service με 

βάση τις ημέρες λειτουργίας του οχήματος. 

7) Τελευταίο Service:  Βάζουμε την ημερομηνία που έγινε το τελευταίο service. 

Τομέας «Trigger event» 

1) Odometer left (km):  Γράφουμε τα χιλιόμετρα που υπολείπονται μέχρι να 

πραγματοποιηθεί το επόμενο service. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον έχει επιλεχθεί 

διάστημα οδομέτρων στον τομέα Service. 
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2) Υπολειπόμενες ώρες λειτουργίας μηχανής: Γράφουμε τις ώρες που υπολείπονται για να 

πραγματοποιηθεί το επόμενο service. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον έχει επιλεχθεί 

ώρες λειτουργίας μηχανής στον τομέα Service. 

 

3) Ημέρες που απομένουν:  Γράφουμε τις ημέρες που υπολείπονται μέχρι να 

πραγματοποιηθεί το επόμενο service. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον έχει επιλεχθεί 

διάστημα ημερών στον τομέα Service. 

4) Update last service:  Ενημερώνει αυτόματα τις πληροφορίες. 

 

Τομέας «Σύνολο ενεργών συσκευών» 

1) Τρέχων οδόμετρο. 

2) Τρέχουσες ώρες κινητήρα 

 

3.2.2.7 Πληροφορίες 

Ο τομέας περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα, τις συντεταγμένες, την 

ταχύτητα, τον χρόνο και το πρωτόκολλο συσκευής. 
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3.2.3 Προσθήκη ομάδας αντικειμένων 

Στην καρτέλα Groups ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ομάδες αντικειμένων. Η δυνατότητα 

αυτή είναι χρήσιμη για την ταυτόχρονη διαχείριση μεγάλου αριθμού οχημάτων. Στον τομέα Group και 

συγκεκριμένα στο αριστερό κάτω μέρος επιλέγει την προσθήκη (+) ομάδας αντικειμένων. 
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3.2.4 Drivers / Passengers / Trailers 

Στον τομέα των οδηγών ο χρήστης μπορείς να προσθέσει οδηγούς και να τους αναθέσει σε 

οχήματα. Ο τομέας ταυτοποιεί τους οδηγούς και συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το ποιος χρησιμοποιεί 

κάθε όχημα. Οι πληροφορίες των οδηγών εμφανίζονται στο μενού λεπτομερειών αντικειμένων. Το όνομα 

του οδηγού είναι διαθέσιμο στις αναφορές. Τα οχήματα μπορούν να παραμετροποιηθούν έτσι ώστε να 

λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με αλλαγές οδηγών. 

 
 

3.2.4.1 Προσθήκη οδηγού 

Στον τομέα Drivers και συγκεκριμένα στο αριστερό κάτω μέρος επιλέγει την προσθήκη (+) νέου 

οδηγού. 
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Αναλυτικά οι ρυθμίσεις: 

1) Εικόνα:  Ανέβασμα/διαγραφή φωτογραφίας. 

2) Όνομα:  Το όνομα του οδηγού που θα εμφανίζεται στις αναφορές. 

3) iButton/RFID: Το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής iButton/RFID του οδηγού. 

4) Αριθμός ID: Ένας αριθμός αναγνώρισης του οδηγού. 

5) Διεύθυνση, Τηλέφωνο, E-mail, Περιγραφή: Επιπλέον πληροφορίες για τον οδηγό. 

 

3.2.4.2 Προσθήκη συνοδηγού 

Στον τομέα Drivers και συγκεκριμένα στο αριστερό κάτω μέρος επιλέγει την προσθήκη (+) νέου 

συνοδηγού. 

 

3.2.4.3 Προσθήκη Trailer 

Στον τομέα Drivers και συγκεκριμένα στο αριστερό κάτω μέρος επιλέγει την προσθήκη (+) νέου 

τρέιλερ. 
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3.3 Διαχείριση Γεγονότων 
Ο τομέας αυτός χρησιμοποιείται για την απλοποίηση της παρακολούθησης των οχημάτων. Τα 

γεγονότα πληροφορούν τον χρήστη σχετικά με παραβιάσεις κανόνων που έχει θέσει όπως υπέρβαση 

καθορισμένων ορίων ταχύτητας η οδήγηση εκτός καθορισμένων περιοχών. 
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3.3.1 Δημιουργία γεγονότος 

3.3.1.1 Main 

Στον τομέα δημιουργίας γεγονότος και συγκεκριμένα στο αριστερό κάτω μέρος επιλέγει την 

προσθήκη (+) νέου γεγονότος. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Ενεργός:  Καθορίζει αν ένα γεγονός είναι ενεργό ή ανενεργό. Χρήσιμο για την περίπτωση 

που θέλουμε να απενεργοποιήσουμε ένα γεγονός χωρίς να το διαγράψουμε για ενδεχόμενη 

μελλοντική χρήση. 

2) Όνομα:  Το όνομα του γεγονότος που θα εμφανίζεται στη λίστα των γεγονότων. 

3) Τύπος:  Η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους 

γεγονότων: 

a. SOS:     Ειδοποίηση πως πατήθηκε το SOS κουμπί του 

οχήματος. 

b. Bracelet On:    Ειδοποίηση σε περίπτωση που φορεθεί κάποιο βραχιόλι 

με συσκευή εντοπισμού. 

c. Bracelet Off:   Ειδοποίηση σε περίπτωση που αφαιρεθεί κάποιο 

βραχιόλι με συσκευή εντοπισμού. 

d. Man down:   Ειδοποίηση σε περίπτωση που η συσκευή βρίσκεται στο 

έδαφος (χρησιμοποιείται κυρίως για την παρακολούθηση ατόμων) 

e. Shock/Alarm:   Ειδοποίηση σε περίπτωση που η συσκευή κινηθεί βίαια. 
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f. Ρυμούλκηση:   Ειδοποίηση σε περίπτωση που το όχημα μετακινηθεί με 

την μηχανή σβηστή. 

g. Διακοπή ρεύματος:  Ειδοποίηση σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος στη 

συσκευή διακοπεί. 

h. Κομμένη κεραία GPS:  Ειδοποίηση σε περίπτωση που η κεραία της συσκευής 

εντοπισμού δεν είναι συνδεδεμένη, έχει κοπεί ή έχει υποστεί ζημία. 

i. Μπλοκάρισμα σήματος:  Ειδοποίηση σε περίπτωση που η συσκευή ανιχνεύσει 

παρεμβολή σήματος. 

j. Χαμηλό ρεύμα:   Ειδοποίηση σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος στη 

συσκευή είναι χαμηλή. 

k. Χαμηλή μπαταρία:  Ειδοποίηση σε περίπτωση που η τάση της μπαταρίας της 

συσκευής εντοπισμού είναι χαμηλή. 

l. Connection: Yes  Ειδοποίηση σε περίπτωση που δημιουργήθηκε σύνδεση 

GPRS με την συσκευή εντοπισμού.  

m. Connection: No   Ειδοποίηση σε περίπτωση που διακόπηκε η σύνδεση 

GPRS με την συσκευή εντοπισμού. 

n. GPS: Yes   Ειδοποίηση σε περίπτωση που δημιουργήθηκε σύνδεση 

με την συσκευή εντοπισμού. 

o. GPS: No   Ειδοποίηση σε περίπτωση που διακόπηκε η σύνδεση με 

την συσκευή εντοπισμού. 

p. Stopped    

q. Μεταφορά   Ειδοποίηση σε περίπτωση  

r. Μηχανή σε αναμονή 

s. Υπερβολική ταχύτητα  Ειδοποίηση σε περίπτωση που το όχημα πέρασε την 

προκαθορισμένη ταχύτητα. 

t. Χαμηλή ταχύτητα  Ειδοποίηση σε περίπτωση που το όχημα κινείται με 

ταχύτητα μικρότερη της προκαθορισμένης. 

4) Time Period:  Το γεγονός θα ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρχει σύνδεση GPRS για 

καθορισμένη χρονική περίοδο. Λειτουργεί σε συνδυασμό με την επιλογή “connection no”. 

5) Όριο ταχύτητας: Ορίζει το όριο ταχύτητας, λειτουργεί σε συνδυασμό με τα γεγονότα 

υψηλής και χαμηλής ταχύτητας. 

6) Parameters & Sensors: Συνθήκες ενεργοποίησης γεγονότων για παραμέτρους και αισθητήρες. 
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3.3.1.2 Ώρα 

Στον τομέα Ώρα υπάρχουν δυο επιλογές αναφορικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του γεγονότος. 

1) Ημέρες της εβδομάδας: Καθορίζει ποιες ημέρες στην εβδομάδα θα είναι ενεργό το γεγονός. 

2) Ώρες της ημέρας: Καθορίζει ποιες ώρες μέσα στην ημέρα είναι ενεργό το γεγονός. 
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3.3.1.3 Συσκευές 

Στον τομέα συσκευές ο χρήστης επιλέγει τις συσκευές για τις οποίες έχει δημιουργηθεί το 

γεγονός. Με τη χρήση του κουμπιού «Ctrl» μπορεί να επιλέξει πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα. 
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3.3.1.4 Routes 

Στον τομέα routes ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια διαδρομή από τη λίστα (περισσότερα για την 

δημιουργία routes στο κεφάλαιο routes). Με τη χρήση του κουμπιού «Ctrl» μπορεί να επιλέξει πολλαπλές 

διαδρομές ταυτόχρονα. 
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3.3.1.5 Ζώνες 

Στον τομέα ζώνες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις ζώνες στις οποίες θα ενεργοποιείται το 

γεγονός. Με τη χρήση του κουμπιού «Ctrl» μπορεί να επιλέξει πολλαπλές ζώνες ταυτόχρονα. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Trigger event depending on zones : 

a. Off:   Απενεργοποίηση συσχέτισης ζώνης με γεγονός. 

b. In selected Zones: Το γεγονός θα συσχετιστεί μόνο με τις επιλεγμένες ζώνες. 

c. Out of selected Zones: Το γεγονός θα συσχετιστεί με όλες τις ζώνες εκτός από τις 

επιλεγμένες. 

2) Selected Zones:   Επιλογή ζώνης από τη λίστα (περισσότερα για τη δημιουργία 

ζώνης στο κεφάλαιο Ζώνες). 
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3.3.1.6 Κοινοποιήσεις 

Στον τομέα κοινοποιήσεις ο χρήστης επιλέγει τον τρόπο θα ειδοποιείται για την ενεργοποίηση 

κάποιου γεγονότος. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Σύστημα μηνυμάτων:  Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα μηνύματα συστήματος. Τα μηνύματα 

συστήματος θα φαίνονται μόνο στο παράθυρο του φυλλομετρητή. 

2) Αυτόματη απόκρυψη: Κρύβει αυτόματα το μήνυμα μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο. 

3) Sound Alert:  Ηχητική ειδοποίηση ενεργοποίησης του γεγονότος. 

4) Μήνυμα e-mail:  Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την δυνατότητα ειδοποίησης μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος. Ειδοποίηση μπορεί να αποσταλεί και σε πολλαπλές διευθύνσεις e-mail 

χωρισμένες με «,» . 

5) Αποστολή SMS: Στέλνει μήνυμα ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο. Θα πρέπει να έχει 

παραμετροποιηθεί κατάλληλα το SMS Gateway. 

6) E-mail template: Επιλέξτε το template που θα χρησιμοποιηθεί για τις ειδοποιήσεις μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος. Τα e-mail templates μπορούν να δημιουργηθούν στην καρτέλα 

“templates” στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. 

7) SMS template:  Επιλέξτε το template που θα χρησιμοποιηθεί για τις ειδοποιήσεις μέσω 

SMS. Τα SMS templates μπορούν να δημιουργηθούν στην καρτέλα “templates” στις ρυθμίσεις 

της εφαρμογής. 
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3.3.1.7 Έλεγχος συσκευών 

Στον τομέα ελέγχου συσκευών ο χρήστης μπορεί να στείλει εντολές στις συσκευές. Οι εντολές θα 

πρέπει να έχουν κατάλληλη μορφοποίηση. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Αποστολή εντολής: Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευθεί το εγχειρίδιο χρήσης της 

συσκευής του για τις διαθέσιμες εντολές. 

2) Πύλη:   GPRS ή SMS. Η κατάλληλη πύλη επιλέγεται με βάση το εγχειρίδιο 

χρήσης της συσκευής. 

3) Τύπος:   ASCII ή HEX. Ο κατάλληλος τύπος επιλέγεται με βάση το εγχειρίδιο 

χρήσης της συσκευής. 

4) Εντολή:   Ο χρήστης εισάγει εντολές με βάση το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής. 
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3.4 Templates 
Ο τομέας χρησιμοποιείται για τη δημιουργία templates για τις ειδοποιήσεις μέσω SMS και E-

mail. Για την δημιουργία νέου template ο χρήστης επιλέγει στο αριστερό κάτω μέρος επιλέγει την 

προσθήκη (+) νέου template. 

 
Εμφανίζονται οι επιλογές δημιουργίας του template.
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3.5 SMS 
Ο τομέας SMS δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να χρησιμοποιεί ξεχωριστό server SMS. Σε 

περίπτωση χρήσης “mobile application” ως SMS Gateway ο χρήστης θα πρέπει να κατεβάσει και να 

χρησιμοποιήσει την εφαρμογή της πλατφόρμας. 
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3.6 Περιβάλλον χρήστη 
Στον τομέα περιβάλλοντος χρήστη υπάρχουν οι ρυθμίσεις αναφορικά με τους χάρτες, την 

γλώσσα, τις μονάδες μέτρησης και την ζώνης ώρας που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Συνομιλία:  Ο ήχος ειδοποίησης νέου μηνύματος συνομιλίας. 

2) Χάρτης:   

a. Map startup position:   Η τοποθεσία που θα εμφανίζεται όταν φορτώνεται ο 

χάρτης. 

b. Map icon size:   Το μέγεθος των εικονιδίων του χάρτη σε ποσοστό. 

c. Χρώμα διαδρομής:  Το χρώμα των διαδρομών στο ιστορικό. 

d. Επιλογή χρώματος ιστορικού: Το χρώμα των επιλεγμένων διαδρομών στο ιστορικό. 

3) Groups:     Τα γκρουπ που θα εμφανίζονται στον χάρτη. 

4) Κατάσταση συσκευών:  

a. Details:    Οι λεπτομέρειες που εμφανίζονται στην συσκευή. 

b. No color connection:  Το χρώμα της συσκευής όταν δεν υπάρχει σύνδεση. 

c. Stopped color:   Το χρώμα της συσκευής όταν είναι σε στάση. 

d. Moving color:   Το χρώμα της συσκευής όταν είναι σε κίνηση. 

e. Engine idle color:  Το χρώμα της συσκευής όταν ο κινητήρας είναι 

αδρανής. 

5) Άλλες: 

a. Γλώσσα:   Η γλώσσα του περιβάλλοντος της εφαρμογής. 
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b. Μονάδα απόστασης:  Η μονάδα απόστασης που χρησιμοποιείται. (km, miles). 

c. Μονάδα χωρητικότητας: Η μονάδα χωρητικότητας που χρησιμοποιείται (liters, 

gallons). 

d. Μονάδα θερμοκρασίας:  Η μονάδα θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται(C, F). 

e. Currency:   Η μονάδα νομίσματος που χρησιμοποιείται. 

f. Time zone:   Η ζώνη ώρας της συσκευής. 

g. Daylight saving time:  Χρησιμοποιείται στις περιοχές που έχουν «θερινή ώρα». 

 

3.7 Ο λογαριασμός μου 
Ο τομέας αυτός χρησιμοποιείται για να συμπληρώσει ο χρήστης τις προσωπικές του πληροφορίες και να 

αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του. 
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3.8 Sub Accounts 
Ο τομέας χρησιμοποιείται για την δημιουργία υπό-χρηστών σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει 

να προσθέσει νέους χρήστες με λιγότερα δικαιώματα στην εφαρμογή. Για την δημιουργία υπό-χρηστών ο 

χρήστης επιλέγει στο αριστερό κάτω μέρος επιλέγει την προσθήκη (+) νέου λογαριασμού υπό-χρήστη. 
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Με το πάτημα του κουμπιού αναδύεται το παράθυρο με τις ιδιότητες του υπό-χρήστη. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Sub Account: 

a. Ενεργός:  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους λογαριασμούς υπό-χρηστών. 

b. E-mail:   Ρύθμιση λογαριασμού e-mail που θα χρησιμοποιείται για είσοδο 

στην εφαρμογή. 

c. Κωδικός:  Κωδικός που θα χρησιμοποιείται για τον λογαριασμό υπό-

χρήστη. 

d. Expire Account: Ημερομηνία λήξης του λογαριασμού. Με το πέρασμα της 

ημερομηνίας ο λογαριασμός θα καταστεί ανενεργός. 

2) Προνόμια: 

a. Ιστορικό:  Επιτρέπει στον υπό-χρήστη πρόσβαση στο ιστορικό. 

b. Αναφορές:  Επιτρέπει στον υπό-χρήστη πρόσβαση στις αναφορές. 

c. RFID & iButton logs: Επιτρέπει στον υπό-χρήστη πρόσβαση στο ιστορικό RFID και 

iButton. 

d. Έλεγχος συσκευών: Επιτρέπει στον υπό-χρήστη πρόσβαση στον τομέα ελέγχου 

συσκευών. 

e. Αρχείο εικόνων: Επιτρέπει στον υπό-χρήστη πρόσβαση στον τομέα εικόνων. 

f. Συνομιλία:  Επιτρέπει στον υπό-χρήστη πρόσβαση στον τομέα της 

συνομιλίας. 

g. DCT:   Επιτρέπει στον υπό-χρήστη πρόσβαση στον διαγνωστικό τομέα 

μηνυμάτων σφάλματος. 

3) Συσκευές: Λίστα με τα διαθέσιμα αντικείμενα από την οποία επιλέγεται σε ποια θα έχει 

πρόσβαση ο υπό-χρήστης 
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4) Δείκτες: Λίστα με τους διαθέσιμους δείκτες του οποίους μπορεί να παρακολουθεί ο χρήστης. 

5) Routes: Λίστα με τις διαθέσιμες διαδρομές. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιες μπορεί να βλέπει 

ο υπό-χρήστης. 

6) Ζώνες: Λίστα με τις διαθέσιμες ζώνες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιες ζώνες μπορεί να 

παρακολουθεί ο υπό-χρήστης. 

7) Access via URL: 

a. Ενεργός:  Ενεργοποιεί η απενεργοποιεί την δυνατότητα πρόσβασης του 

λογαριασμού απευθείας μέσω URL. 

b. URL Desktop:  To URL που χρησιμοποιείται για την Desktop έκδοση. 

c. URL Mobile:  Το URL που χρησιμοποιείται για την Mobile έκδοση. 

 

4.0 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
 

4.1 Για τις παραμέτρους αισθητήρων 
Ο serverς ανιχνεύει αυτόματα τις παραμέτρους των αισθητήρων της συσκευής αλλά η ρύθμισή 

τους πρέπει να γίνει από τον χρήστη. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιους αισθητήρες 

θέλει να παρακολουθεί. Για να ανιχνεύσει ο serverς τους αισθητήρες θα πρέπει ο χρήστης να 

ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

1) Όλοι οι αισθητήρες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στην συσκευή GPS. Π.χ. 

αισθητήρες καυσίμου, μίζας, θυρών, εισόδου, εξόδου κλπ. 

2) Ο χρήστης θα πρέπει να πραγματοποιήσει ενέργειες που θα αναγκάσουν τους αισθητήρες 

να στείλουν δεδομένα στον server. Π.χ. οδήγηση, άνοιγμα και κλείσιμο θυρών κλπ. 

3) Ο serverς ανιχνεύει και καταγράφει τους διαθέσιμους αισθητήρες και τις ρυθμίσεις τους. 

4) Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τους αισθητήρες ανάλογα με τις ανάγκες του στην 

καρτέλα Ιδιότητες αισθητήρων της καρτέλας αισθητήρες στην επεξεργασία συσκευής. 

4.2 Περιγραφή παραμέτρων αισθητήρων 

Αισθητήρας Περιγραφή Τιμές 

alaX ala – Alarm, X refers to alarm number 0 = no alarm, 1 = alarm 

acc ACC status 0 = off, 1 = on 

accv ACC voltage Value 

batl Battery level Value 

batp Battery percentage Value 

batv Battery voltage Value 

bats Battery status 0 = not charging, 1 = charging 

diX di – Digital Input, X refers to input number 0 = off, 1 = on 

doX do – Digital Output, X refers to output 

number 

0 = off, 1 = on 

aiX ai – Analog Input, X refers to input number Value 

aoX ao – Analog Output, X refers to output 

number 

Value 

canX can – CAN port data, X refers to CAN port 

number 

Value or String 

tempX t - temperature, X refers to temperature meter 

number 

Value 
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Αισθητήρας Περιγραφή Τιμές 

fuelX fuel - Fuel level, X refers to fuel meter 

number 

Value 

pump Fuel pump status 0 = off, 1 = on 

ibut iButton for driver ID String 

rfid RFID for driver ID String 

odo Absolute odometer in km Value 

odor Relative odometer in km (between two 

records) 

Value 

engh Absolute engine hours Value 

enghr Relative engine hours (between two records) Value 

gsmlev GSM signal level, signal strength Value 

gpslev GPS signal level, number of satellites Value 

hdop HDOP Value 

pdop PDOP Value 

vdop VDOP Value 

track If device is in tracking mode or not 0 = no, 1 = yes 

sleep If device is in sleep mode or not 0 = no, 1 = yes 

move If device is moving or not 0 = no, 1 = yes 

accel Accelerometer status 0 = no, 1 = yes 

dlog Data logging status 0 = no, 1 = yes 

balance SIM card balance String 

lac GSM Location Area Code String 

cellid GSM Cell ID String 

mcc MCC String 

mnc MNC String 

can_sysev CAN system event String 

can_vemot CAN vehicle motion String 

can_clus CAN clutch pedal state String 

can_bres CAN break pedal state String 

can_accs CAN acceleration pedal state String 

can_crus CAN cruise control state String 

can_ptos CAN PTO state String 

can_enplcs CAN engine PLCS String 

can_tyreloc CAN tire location String 

can_axlew CAN axle weight String 

can_axloc CAN axle location String 

can_haninf CAN handling information String 

can_dirind CAN direction indicator String 

can_flev CAN fuel level String 

can_fcr CAN fuel consumption rate String 

can_feco CAN fuel economy String 

can_pto CAN PTO String 
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can_hrfc CAN HRFC String 

can_dist CAN distance String 

can_amt CAN ambient air temperature String 

can_ect CAN engine coolant temperature String 

can_rpm CAN RPM String 

can_engh CAN engine hours String 

can_srdist CAN service distance String 

tco_dist TCO distance String 

tco_trip TCO trip String 

tco_vespd TCO vehicle speed String 

tco_rpm TCO RPM String 

 

 

5.0 ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
 

5.1 Για τις συσκευές 
Πρόκειται για συσκευή εντοπισμού σε όχημα ή κάποιο άτομο η οποία στέλνει πληροφορίες 

σχετικά με την τοποθεσία της. Ο τομέας των συσκευών βρίσκεται στο αριστερό μενού. Για περισσότερες 

πληροφορίες αναφορικά με το αριστερό μενού απευθυνθείτε στην αντίστοιχη ενότητα του κεφαλαίου 2, 

«Αριστερό Μενού». 

 

5.1.1 Λίστα συσκευών  

Η λίστα συσκευών επιτρέπει στον χρήστη τον εντοπισμό μιας συσκευής στον χάρτη, πρόσβαση 

στο ιστορικό της και δίνει την δυνατότητα αποστολής εντολών.  

 

5.1.2 Ιστορικό 

Ο τομέας του ιστορικού επιτρέπει στον χρήστη να δει το ιστορικό της συσκευής στην χρονική 

περίοδο της επιλογής του. 
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Μετά την επιλογή της περιόδου του ιστορικού την οποία θέλει να δει ο χρήστης θα εμφανιστούν 

στον χάρτη οι διαδρομές της συγκεκριμένης συσκευής. Ο χρήστης μπορείς να επιλέξει οποιοδήποτε 

σημείο και να αποκτήσει πρόσβαση στις λεπτομέρειες της συσκευής. 

 
 

 Αναλυτικότερα οι πληροφορίες που παρέχονται για τη συσκευή: 

1) Object:  To όνομα του αντικειμένου στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή. 

2) Address: Η διεύθυνση στο επιλεγμένο σημείο. 

3) Position: Οι συντεταγμένες θέσης του σημείου. 

4) Altitude: Το υψόμετρο του αντικειμένου στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή. 

5) Angle:  Την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η συσκευή. 
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6) Came:  Δείχνει πότε το αντικείμενο στο οποίο είναι τοποθετημένη η συσκευή είναι σε 

θέση παρκαρίσματος. 

7) Left:  Δείχνει πότε το αντικείμενο κινείται ξανά μετά από στάθμευση. 

8) Duration: Δείχνει την περίοδο κατά την οποία το αντικείμενο βρισκόταν σε στάση. 

9) Speed:  Δείχνει την ταχύτητα του αντικειμένου στο επιλεγμένο σημείο. 

10) Time:  Δείχνει την ημερομηνία στο επιλεγμένο σημείο. 

 

5.1.3 Follow 

Ο τομέας αυτός επιτρέπει την παρακολούθηση του επιλεγμένου αντικειμένου ξεχωριστά από τα 

υπόλοιπα. Δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθείτε το αντικείμενο στο ίδιο παράθυρο φυλλομετρητή σε 

διαφορετικό πλαίσιο ή σε νέο παράθυρο. 

 

5.1.4 Send Command 

Ο τομέας αυτός επιτρέπει την αποστολή εντολών στην συσκευή εντοπισμού του αντικειμένου. 

Επιλέγουμε «Object Control» και μετά «Send Command». 

 

5.1.5 Edit 

Στον τομέα αυτό ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του αντικειμένου. Για περισσότερες 

πληροφορίες συμβουλευθείτε την ενότητα επεξεργασίας αντικειμένου του κεφαλαίου 3. 
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6.0 ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

6.1 Για τα γεγονότα 
Τα γεγονότα χρησιμοποιούνται για την απλοποίηση παρακολούθησης των αντικειμένων. Δίνουν 

πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις κανόνων όπως υπέρβαση του καθορισμένου ορίου ταχύτητας ή 

εξόδου του αντικειμένου από την καθορισμένη περιοχή κίνησης του. 

Στον πίνακα των γεγονότων ο χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με 

1) Την ώρα που συνέβη κάποιο γεγονός. 

2) Το αντικείμενο στο οποίο έχει ανατεθεί το γεγονός. 

3) Το όνομα του γεγονότος. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα συμβουλευθείτε τον τομέα διαχείρισης 

γεγονότων του κεφαλαίου 3. 

 

7.0 ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 
 

7.1 Για τις τοποθεσίες 
Ο τομέας των τοποθεσιών επιτρέπει την επισήμανση σημαντικών τοποθεσιών στον χάρτη, την 

δημιουργία διαδρομών και ζωνών. Οι διαδρομές και οι ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από γεγονότα 

για τον έλεγχο κίνησης των αντικειμένων και την δημιουργία αναφορών για τη λήψη σημαντικών 

πληροφοριών σχετικά με κάποιο αντικείμενο. Για παράδειγμα όταν ένα όχημα φτάνει σε μια επιθυμητή 

τοποθεσία ο χρήστης μπορεί να λάβει μια ειδοποίηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα 

SMS. 
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Αναλυτικότερα οι πληροφορίες που προσφέρει η καρτέλα των τοποθεσιών: 

1) Τομέας «Markers» :  Επιτρέπει την δημιουργία νέων αλλά και την εμφάνιση των 

υπαρχόντων επισημάνσεων. 

2) Routes:   Επιτρέπει τη δημιουργία διαδρομών και την λήψη ειδοποιήσεων 

σχετικά με την είσοδο ή έξοδο αντικειμένων από προκαθορισμένες περιοχές. 

3) Τομέας «Zones»:  Επιτρέπει τη δημιουργία και ζωνών κυκλοφορίας και την 

εμφάνιση των διαθέσιμων. 

4) Search:   Αναζήτηση καταχωρήσεων βάση ονόματος. 

5) Reload Entries:  Επαναφόρτωση των καταχωρήσεων του τμήματος τοποθεσιών. 

6) Create Entry:  Δημιουργία νέας καταχώρησης τοποθεσίας. 

7) Groups:   Δημιουργία νέου γκρουπ. 

8) Import:   Εισαγωγή τοποθεσιών και επισημάνσεων τοποθεσίας. 

9) Export:   Εξαγωγή τοποθεσιών και επισημάνσεων τοποθεσίας. 

10) Delete Entries:  Διαγραφή καταχωρήσεων. 

11) Visibility checkbox:  Εμφάνιση η απόκρυψη των καταχωρήσεων τοποθεσίας. 

12) Zone color or marker icon: Εικονίδιο της επισήμανσης τοποθεσίας. 

13) Name:   Το όνομα της επισήμανσης τοποθεσίας. 

14) Edit:   Επεξεργασία. 

15) Delete:   Διαγραφή τοποθεσίας. 
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7.1.1 Markers 

Οι επισημάνσεις τοποθεσίας επιτρέπουν στον χρήστη να τοποθετήσει δείκτες σε διαφορετικές 

τοποθεσίες στον χάρτη. 

7.1.1.1 Add Marker 

Για την εισαγωγή επισήμανσης τοποθεσίας επιλέγουμε το εικονίδιο «Add Marker» στην καρτέλα 

των τοποθεσιών. Με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται η καρτέλα των ιδιοτήτων. 

 
Αναλυτικότερα οι επιλογές: 

1) Ο χρήστης εισάγει όνομα και περιγραφή. 

2) Επιλέγει εικονίδιο. 

3) Επιλέγει το γκρουπ (αν υπάρχει) στο οποίο θέλει να ανήκει η επισήμανση. 

4) Επιλέγει αν θέλει να είναι φανερή ή όχι η επισήμανση της τοποθεσίας. 

5) Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. 
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7.1.1.2 Edit Marker 

1) Ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο επεξεργασίας δίπλα στην επισήμανση που θέλει να 

τροποποιήσει. 

2) Κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις. 

3) Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει και την τοποθεσία της επισήμανσης μετακινώντας τον δείκτη στον 

χάρτη. 

4) Αποθηκεύει τις αλλαγές. 

 

7.1.2 Routes 

Οι διαδρομές επιτρέπουν την δημιουργία καθορισμένων διαδρομών και την χρήση τους για την 

λήψη ειδοποιήσεων σε περίπτωση εισόδου και εξόδου από αυτές των συσκευών. Αυτή η λειτουργία 

επιτρέπει την παρακολούθηση αντικειμένων σχετικά με την διαδρομή που τους έχει ανατεθεί. 

 

7.1.2.1 Add Route 

Για την εισαγωγή νέας διαδρομής ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο «Add Route» » στην καρτέλα 

των τοποθεσιών. Με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται η καρτέλα των ιδιοτήτων διαδρομής. 

 
 

1) Ο χρήστης επιλέγει όνομα, γκρουπ, χρώμα διαδρομής, εάν είναι φανερή η όχι στην καρτέλα των 

διαδρομών, καθώς και την απόκλιση που επιτρέπει η διαδρομή. 

2) Με μονό κλικ στον χάρτη προσθέτει σημεία στην διαδρομή. 

3) Με διπλό κλικ στον χάρτη προσθέτει το τελικό σημείο της διαδρομής. 

4) Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει σημεία για να τροποποιήσει την διαδρομή.  

5) Πατώντας το πλήκτρο Del ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει σημείο από τη διαδρομή. 

6) Με το πλήκτρο Save αποθηκεύει την διαδρομή. 

 

7.1.3 Zones 

Οι ζώνες επιτρέπουν την δημιουργία καθορισμένων περιοχών στον χάρτη στα πλαίσια των 

οποίων επιτρέπεται να κινούνται τα αντικείμενα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ληφθούν 

ειδοποιήσεις σε περίπτωση εισόδου και εξόδου ενός αντικειμένου από αυτές. 
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7.1.3.1 Add Zone 

Για την εισαγωγή νέας ζώνης ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο «Add Zone» στην καρτέλα των 

ζωνών. Με την ενέργεια αυτή εμφανίζεται η καρτέλα ιδιοτήτων ζώνης. 

 
1) Ο χρήστης επιλέγει όνομα, γκρουπ, χρώμα ζώνης, εάν είναι φανερή η όχι στην καρτέλα των 

διαδρομών, καθώς και αν θέλει να μετρηθεί η περιοχή που έχει επιλέξει. 

2) Με μονό κλικ στον χάρτη προσθέτει σημεία στην ζώνη. 

3) Με διπλό κλικ στον χάρτη προσθέτει το τελικό σημείο της ζώνης. 

4) Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει σημεία για να τροποποιήσει την ζώνη.  

5) Πατώντας το πλήκτρο Del ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει σημείο από τη ζώνη. 

6) Με το πλήκτρο Save αποθηκεύει την ζώνη. 

 

 

 

8.0 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

8.1 Για το ιστορικό 
Ο τομέας του ιστορικού επιτρέπει στον χρήστη να λάβει συγκεντρωτικά όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τα αντικείμενα του (δημιουργία αναφορών, διαδρομές, στάσεις, διευθύνσεις, κ.α.) 
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8.1.1 Η καρτέλα του ιστορικού 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις της καρτέλας του ιστορικού: 

1) Object:   Το αντικείμενο του οποίου το ιστορικού θέλουμε. 

2) Filter:   Ένας απλός τρόπος ρύθμισης της περιόδου της αναφοράς. 

3) Time from / Time to: Ακριβής ρύθμιση της περιόδου της αναφοράς. 

4) Stops:   Καθορισμένος χρόνος στάσεων που θα συμπεριληφθούν στην 

αναφορά, χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει τις στάσεις σε φανάρια. 

5) Events:   Εάν θέλουμε να συμπεριληφθούν τα γεγονότα στην αναφορά. 

6) Show:   Προβολή της αναφοράς. 

7) Hide:   Απόκρυψη της αναφοράς. 
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8) Import/Export:  Εξαγωγή της αναφοράς σε συγκεκριμένους τύπους. 

Επεξήγηση γραφικών στοιχείων: 

1) Route start:   Έναρξη της διαδρομής. 

2) Route end:   Τέλος της διαδρομής. 

3) Route drive:  Το αντικείμενο βρίσκεται σε κίνηση. 

4) Route stop:   Το αντικείμενο βρίσκεται σε στάση. 

5) Event:   Πληροφορίες γεγονότων. 

8.1.2 Γράφημα ιστορικού 

Το γράφημα του ιστορικού εμφανίζει αποτελέσματα μετρήσεων από τους αισθητήρες της 

συσκευής εντοπισμού που υπάρχει στο αντικείμενο. Μπορεί να εμφανίσει μετρήσεις ταχύτητας, 

υψομέτρου, η οποιουδήποτε άλλου ρυθμισμένου αισθητήρα όπως αυτούς της μίζας, του καυσίμου, 

θερμοκρασίας κ.α. σε μια χρονική περίοδο. 

 
Αναλυτικότερα οι ιδιότητες του γραφήματος: 

1) Graph:  Επιτρέπει στον χρήστη να δει τις πληροφορίες του αντικειμένου σε 

γράφημα. 

2) Messages:  Λίστα με όλα τα σημεία τοποθεσίας που έλαβε η συσκευή εντοπισμού 

για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 
3) Sensor:  Επιτρέπει την επιλογή ενός εκ των διαθέσιμων αισθητήρων της 

συσκευής εντοπισμού για την προβολή των μετρήσεων του. 

4) Controls:  Επιτρέπει την προβολή, παύση και διακοπή αποκρίσεων από τη 

διαδρομή. 

5) Point Details: Εμφανίζει τις λεπτομέρειες του αντικειμένου στο επιλεγμένο σημείο. 

6) Arrows:  Επιτρέπει την μετακίνηση του γραφήματος. 

7) Zoom Controls: Επιτρέπει την μεγέθυνση του γραφήματος. 
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9.0 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

9.1 Για τις αναφορές 
Ο τομέας των αναφορών επιτρέπει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες ενός αντικειμένου σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 
 Με τη χρήση του εικονιδίου εμφανίζεται το παράθυρο των αναφορών. 

 
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις των αναφορών: 

1) Όνομα:   Το όνομα της αναφοράς. 

2) Τύπος:   Ο τύπος της αναφοράς, οι επιλογές είναι οι παρακάτω, 

a. General Information:  Γενικές πληροφορίες όπως μήκος διαδρομής, 

μέγιστη ταχύτητα, μέση ταχύτητα, κατανάλωση καυσίμου, κλπ. 

b. General Information (merged): Γενικές πληροφορίες συγκεντρωτικά σε μια 

γραμμή. 

c. Drives and stops:   Παρέχει τις ίδιες πληροφορίες με την επιλογή 

των γενικών πληροφοριών προσθέτοντας επιπλέον τις στάσεις των αντικειμένων, και 
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πληροφορίες οδήγησης, όπως διευθύνσεις που σταμάτησε το αντικείμενο, διάρκεια 

μεταξύ στάσεων κλπ. 

d. Travel Sheet:   Παρέχει συντεταγμένες, διευθύνσεις στάσεων 

διάρκεια μεταξύ τους καθώς και πληροφορίες κατανάλωσης καυσίμου. 

e. Overspeeds:   Όλες οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις 

υπέρβασης του ορίου ταχύτητας που έχει θέσει ο χρήστης καθώς και επιπλέον 

πληροφορίες όπως διάρκεια που η ταχύτητα υπερέβη το όριο, κατά πόσο υπερέβη το 

όριο κλπ. 

f. Underspeeds:    Όλες οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις που η 

ταχύτητα ήταν μικρότερη του ορίου ταχύτητας που έχει θέσει ο χρήστης. 

g. Zone in/out:    Καταγράφεται κάθε είσοδος και έξοδος από μια 

ζώνη καθώς και ο χρόνος παραμονής σε αυτή. Αυτή η επιλογή απαιτεί καθορισμό 

και επιλογή ζωνών. 

h. Events:    Παρέχει επιπλέον πληροφορίες όπως χρόνο που 

συνέβη κάποιο γεγονός, το όνομα του γεγονότος, συντεταγμένες και διευθύνσεις. 

i. Service:    Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση. 

j. Fuel level:    Παρέχει πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στα 

επίπεδα καυσίμου. 

k. Fuel fillings:   Παρέχει το ιστορικό εισόδου καυσίμου στο 

αντικείμενο/όχημα. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την ακρίβεια των ρυθμίσεων 

στον στις ρυθμίσεις καυσίμων. 

l. Fuel thefts:    Παρέχει το ιστορικό κλοπών καυσίμου στο 

αντικείμενο/όχημα. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την ακρίβεια των ρυθμίσεων 

στον στις ρυθμίσεις καυσίμων. 

3) Format:    Η μορφή στην οποία θα δημιουργηθεί μια αναφορά. (HTML, 

XLS) 

4) Show addresses:  Οι διευθύνσεις θα εμφανίζονται στις αναφορές δίπλα στα σημεία 

τοποθεσίας. 

5) Zones instead of addresses: Εμφανίζονται τα ονόματα της ζώνης στην οποία βρισκόταν το 

αντικείμενο αντί για τις διευθύνσεις. 

6) Stops:   Καθορισμός του χρόνου στάσεων που θα συμπεριλαμβάνονται 

στην αναφορά, χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει τις στάσεις σε φανάρια. 

7) Speed limit:   Καθορισμός του ορίου ταχύτητας για τις ρυθμίσεις Overspeed 

και Underspeed. 

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του προγράμματος: 

1) Daily:   Οι αναφορές θα στέλνονται καθημερινά για την προηγούμενη 

μέρα. 

2) Weekly:   Οι αναφορές θα στέλνονται εβδομαδιαία, κάθε Δευτέρα για την 

προηγούμενη εβδομάδα. 

3) Send to e-mail:  Ο χρήστης εισάγει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(χρησιμοποιείται το «,» σε περίπτωση που θέλει να εισάγει περισσότερες από μια 

διευθύνσεις) στην οποία θα λαμβάνει τις αναφορές. 

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις χρονικής περιόδου: 

9) Filter:   Ένας απλός τρόπος ρύθμισης της περιόδου της αναφοράς. 

10) Time from / Time to: Ακριβής ρύθμιση της περιόδου της αναφοράς. 

Στην καρτέλα Objects ο χρήστης επιλέγει τα αντικείμενα για τα οποία θέλει να δημιουργήσει 

αναφορές. 

Στην καρτέλα Data items ο χρήστης επιλέγει ποια δεδομένα θα συμπεριληφθούν στην αναφορά. 

Στην καρτέλα Zones ο χρήστης επιλέγει τις ζώνες των οποίων τα στοιχεία θα συμπεριληφθούν 

στην αναφορά. Η επιλογή ζώνης είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που ο τύπος της αναφοράς είναι 

«Zone in/out». 
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Στην καρτέλα Sensors ο χρήστης επιλέγει ποιοι αισθητήρες θα συμπεριληφθούν στην αναφορά. 

 

10.0 LOGBOOK 

10.1 Για το Logbook 
Η χρήση του LogBook δίνει στον χρήστη πρόσβαση σε πληροφορίες από RFID και iButton 

συσκευές. Εμφανίζονται όλες οι καταγεγραμμένες αλλαγές οδηγών, τρέιλερ και συνοδηγών. 

 
Με τη χρήση του εικονιδίου εμφανίζεται το παράθυρο των αναφορών του logbook. 
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11.0 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 

11.2 Για τον έλεγχο συσκευών 
 Η χρήση του ελέγχου συσκευών επιτρέπει την αποστολή εντολών στην συσκευή GPS των 

αντικειμένων για την πραγματοποίηση ενεργειών. 

 
 

11.2 Καρτέλα ελέγχου συσκευών 
 Με τη χρήση του εικονιδίου εμφανίζεται το παράθυρο των διαθέσιμων εντολών που μπορεί να 

εκτελέσει ο χρήστης. 

 
 Για όλες τις διαθέσιμες εντολές GPRS ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο 

οδηγιών την συσκευής GPS του και να βεβαιωθεί για τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή λαμβάνει 

εντολές. Σε περίπτωση που η συσκευή λαμβάνει εντολές μέσω SMS θα πρέπει να παραμετροποιηθεί 

κατάλληλα το SMS Gateway. 

 Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις ελέγχου συσκευών: 

1) Object:   Το αντικείμενο το οποίο θέλει να ελέγξει ο χρήστης χρησιμοποιώντας 

εντολές. 

2) Template:  Επιλογή μεταξύ προκαθορισμένων Templates. 

3) Command:  Οι εντολές μπορούν να σταλθούν απευθείας χωρίς την χρήση κάποιου 

Template. 

4) Send:   Αποστολή της εντολής στην συσκευή GPS. 



 

 

58 

 

5) Gateway:  Επιλογή του Gateway που χρησιμοποιείται από τη συσκευή για την 

λήψη εντολών, GPRS ή SMS. 

6) Type:   Τύπος εντολών ASCII η HEX. Ο κατάλληλος τύπος εντολών επιλέγεται 

από το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της συσκευής. 

11.3 Templates 
Ο τομέας των Templates επιτρέπει τη δημιουργία Template εντολών. Για την δημιουργία νέου 

template ο χρήστης επιλέγει στο αριστερό κάτω μέρος της καρτέλας την επιλογή προσθήκη (+) νέου 

template. 

 
 Με την επιλογή προσθήκης νέου Template εμφανίζονται οι ιδιότητες εντολών 
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Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις της καρτέλας: 

1) Name:   Το όνομα του Template 

2) Hide unused protocols: Μόνο τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται θα 

εμφανιστούν παρακάτω. 

3) Protocol:   Η λίστα των διαθέσιμων πρωτοκόλλων. 

4) Gateway:   GPRS ή SMS. 

5) Type:   ASCII ή HEX. 

6) Command:   Κείμενο εντολής που θα σταλεί στην συσκευή. 

 

12.0 IMAGE GALLERY 
 

12.1 Για την συλλογή φωτογραφιών 
 Ο τομέας αυτός επιτρέπει στον χρήστη να δει εικόνες που έχουν τραβήξει οι συσκευές που 

υποστηρίζουν την λειτουργία. 

 
 

12.2 Καρτέλα φωτογραφιών 
Με το πάτημα του εικονιδίου εμφανίζεται η καρτέλα συλλογής φωτογραφιών των συσκευών. 
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13.0 ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 
 

13.1 Για την συνομιλία 
Ο τομέας την συνομιλίας επιτρέπει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων μεταξύ των 

υποστηριζόμενων συσκευών. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

14.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
 

14.1 Είσοδος ως διαχειριστής 
Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού στον server του, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τον λογαριασμό διαχειριστή για είσοδο στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς θα πρέπει να μπορεί ο χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στην σελίδα εισόδου 

της εφαρμογής χρησιμοποιώντας έναν σύνδεσμο παρόμοιο με τον ακόλουθο: 

http://www.yourdomain.com/track 

Στα πεδία εισόδου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης ο χρήστης  στην πρώτη είσοδο 

στην εφαρμογή εισάγει τις προεπιλεγμένες τιμές ως εξής: 

Username: admin   Password: 123456 
 

 
 

http://www.yourdomain.com/track
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Μετά την είσοδο στην εφαρμογή ο διαχειριστής ανακατευθύνεται στην κεντρική σελίδα της 

εφαρμογής. Ο διαχειριστής έχει όλες τις δυνατότητες ενός κανονικού χρήστη επιπλέον όμως έχει 

πρόσβαση στον διαχειριστικό πίνακα ελέγχου. Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου μπορεί να αποκτήσει από 

την μπάρα λειτουργιών χρήστη στην οποία πλέον εμφανίζεται και το εικονίδιο διαχείρισης.  

 

14.2 Πίνακας ελέγχου 
Ο τομέας του πίνακα ελέγχου επιτρέπει την διαχείριση χρηστών αντικειμένων και μερικών 

ρυθμίσεων του server. Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει και να επεξεργαστεί λογαριασμούς χρηστών, 

να αλλάξει τα προνόμια κάποιου χρήστη, να προσθέσει ή να επεξεργαστεί αντικείμενα, να καθορίσει 

ημερομηνίες λήξης αντικειμένων, να αλλάξει το όνομα και το λογότυπο του server και να ρυθμίσει 

λογαριασμούς e-mail και πληρωμών. 

Μετά την είσοδο στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται η λίστα με τους χρήστες της εφαρμογής. 

Μέσω της λίστας ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει ή να επεξεργαστεί κάποιον χρήστη και να δει την 

δραστηριότητα του. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Back:  Επιστρέφει στον λογαριασμό του διαχειριστή. 

2) View as:  Επιτρέπει στον διαχειριστή να δει τους χρήστες και τα αντικείμενα σαν 

κάποιος άλλος διαχειριστής. 

3) User list:  Εμφανίζει τη λίστα των χρηστών στην καθορισμένη σειρά. ( Η σειρά 

μπορεί να αλλαχθεί επιλέγοντας την επικεφαλίδα της εκάστοτε στήλης). 

4) Object list:  Εμφανίζει τη λίστα των αντικειμένων στην καθορισμένη σειρά. ( Η 

σειρά μπορεί να αλλαχθεί επιλέγοντας την επικεφαλίδα της εκάστοτε στήλης). 

5) Manage server: Εμφανίζει τις ρυθμίσεις του server. 

6) Language:  Η γλώσσα εμφάνισης του πίνακα ελέγχου. 

7) User information: Το e-mail του λογαριασμού που έχει συνδεθεί. 

8) Logout:  Έξοδος από το σύστημα. 

9) ID:   Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός χρήστη. 

10) Username:  Το όνομα του χρήστη. 

11) E-mail:  Το e-mail του χρήστη. 

12) Active:  Δείχνει εάν ο χρήστης είναι ενεργός ή όχι. 

13) Expires on:  Η ημερομηνία λήξης της συνδρομής του χρήστη. 

14) Privileges:  Τα τρέχοντα προνόμια του χρήστη. 

15) API:  Επιτρέπει τη χρήση δεδομένων του server σε εφαρμογές του διαδικτύου. 

16) Reg. time:  Ημερομηνία εγγραφής του χρήστη. 

17) Login time:  Ημερομηνία και ώρα που έκανε είσοδο ο χρήστης. 

18) IP:   Η IP διεύθυνση του χρήστη. 

19) Sub acc.  Ο αριθμός των λογαριασμών υπό-χρήστη στον λογαριασμό του χρήστη. 

20) Objects  Ο αριθμός των αντικειμένων στον λογαριασμό του χρήστη. 

21) E-mail:  Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. 

22) SMS:  Ο αριθμός των SMS που έχει στείλει ο χρήστης. 
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23) API:  Ο αριθμός των API που χρησιμοποιεί ο χρήστης. 

24) Send E-mail: Αποστολή μαζικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους 

τους χρήστες. 

25) Search:  Αναζήτηση στην τρέχουσα λίστα. 

26) Edit:  Επεξεργασία λογαριασμού χρήστη. 

27) Delete:  Διαγραφή χρήστη. 

28) Login as User: Είσοδος στην εφαρμογή ως ο επιλεγμένος χρήστης. 

29) Add new user: Προσθήκη νέου χρήστη. 

30) Reload:  Επαναφόρτωση λίστας χρηστών. 

31) Action:   

32) Pages control: Επιτρέπει τη μετάβαση μεταξύ των σελίδων των αποτελεσμάτων. 

 

14.3 Διαχείριση χρηστών 
Ο πίνακας ελέγχου παρέχει πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών και επιτρέπει την 

επεξεργασία τους. 

 
 

14.3.1 Προσθήκη χρήστη 

Για την δημιουργία νέου χρήστη ο διαχειριστής επιλέγει στο αριστερό κάτω μέρος της καρτέλας 

την επιλογή προσθήκη (+) νέου χρήστη. 
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Ο διαχειριστής εισάγει το e-mail του νέου χρήστη. Μετά την εγγραφή ο χρήστης θα εμφανίζεται στην 

λίστα χρηστών ενώ το e-mail και ο κωδικός θα αποσταλούν στο e-mail που έθεσε ο διαχειριστής. 

 

14.3.2 Επεξεργασία χρήστη 

Για την επεξεργασία χρήστη ο διαχειριστής επιλέγει το εικονίδιο επεξεργασίας. 

 
 Με την επιλογή επεξεργασίας χρήστη εμφανίζεται η καρτέλα του λογαριασμού χρήστη. 

 

14.3.3 Λογαριασμός χρήστη 

Ο τομέας αυτός περιέχει όλες τις ρυθμίσεις και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. 

 
 Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

Τομέας «User» 

1) Active:  Επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρήστη 

2) Username:  Το όνομα χρήστη. 

3) E-mail:  Το e-mail του χρήστη 

4) Password:  Ο κωδικός του χρήστη. 

5) Privileges:  Προνόμια του λογαριασμού. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι οι παρακάτω: 
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a. Viewer:   Μπορεί να δει μόνο αποτελέσματα, χωρίς να μπορεί να 

κάνει κάποια αλλαγή στον λογαριασμό. 

b. User:   Τυπικός χρήστης με την δυνατότητα να διαχειριστεί τον 

λογαριασμό του. 

c. Manager:   Χρήστης με δικαιώματα διαχείρισης άλλων χρηστών 

που του έχουν ανατεθεί. (Απαιτείται καθορισμός των αντικειμένων που μπορεί να 

χειριστεί). Για την ανάθεση αντικειμένων σε κάποιον manager o ο διαχειριστής 

πρέπει να αναθέσει μέσω της καρτέλας διαχείρισης αντικειμένων τα αντικείμενα. 

d. Administrator:  Έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες εκτός 

της διαχείριση του server. 

e. Super Administrator: Έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες. 

6) Manager:  Επιλογή manager για τον συγκεκριμένο χρήστη. 

7) Expire account: Ημερομηνία λήξης του λογαριασμού του χρήστη. 

Τομέας «Account Privileges» 

1) Add object:    Επιτρέπει την προσθήκη αντικειμένων. 

2) Object limit:   Θέτει (εάν χρειάζεται) όριο στον αριθμό των 

αντικειμένων που μπορεί να προσθέσει ο χρήστης. 

3) Object date limit:   Θέτει την ημερομηνία μέχρι την οποία είναι σε ισχύ τα 

αντικείμενα που έχει περάσει ο χρήστης. 

4) Edit objects:   Θέτει εάν ο χρήστης επιτρέπεται να επεξεργαστεί τα 

αντικείμενα. 

5) Clear objects history:   

6) History:    Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την καρτέλα του ιστορικού 

για τον συγκεκριμένο χρήστη. 

7) Reports:    Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την καρτέλα των 

γεγονότων. 

8) RFID & iButton logbook:  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την καρτέλα ιστορικού 

RFID & iButton. 

9) DTC:    Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αποστολή μηνυμάτων 

DTC. 

10) Object control:   Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την διαχείριση 

αντικειμένων με τη χρήση εντολών από τον λογαριασμό του χρήστη. 

11) Image Gallery:   Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την καρτέλα συλλογής 

φωτογραφιών στο λογαριασμό του χρήστη. 

12) Chat:    Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την καρτέλα συνομιλίας 

στον λογαριασμό του χρήστη. 

13) Server SMS Gateway:  Το Gateway που έχει ρυθμιστεί στον πίνακα ελέγχου θα 

χρησιμοποιηθεί για τον συγκεκριμένο χρήστη. 

14) API:    Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την δυνατότητα χρήσης 

API από τον χρήστη. 

15) API keys:    Περιέχει το μοναδικό API key. 

16) Max number of markers:  Μέγιστος αριθμός δεικτών που επιτρέπεται να θέσει ο 

χρήστης. 

17) Max number of routes:  Μέγιστος αριθμός διαδρομών που επιτρέπεται να θέσει 

ο χρήστης. 

18) Max number of e-mails (daily): Μέγιστος αριθμός e-mail που μπορεί να στείλει ο 

χρήστης καθημερινά. 

19) Max number of SMS (daily): Μέγιστος αριθμός μηνυμάτων που μπορεί να στείλει ο 

χρήστης καθημερινά. 

20) Max number of API calls (daily): Μέγιστος αριθμός κλήσεων του API που μπορεί να 

πραγματοποιήσει ο χρήστης καθημερινά. 
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14.3.4 Πληροφορίες επικοινωνίας 

Ο τομέας αυτός περιέχει τις πληροφορίες επικοινωνίας για τον συγκεκριμένο χρήστη. Οι 

πληροφορίες περιλαμβάνουν: 

1) Όνομα, επώνυμο. 

2) Εταιρία. 

3) Διεύθυνση. 

4) Ταχυδρομικό κώδικα. 

5) Πόλη. 

6) Χώρα. 

7) 1
ος

 αριθμός τηλεφώνου. 

8) 2
ος

 αριθμός τηλεφώνου. 

9) E-mail. 

10) Σχόλια. 
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14.3.5 Λογαριασμοί υπό-χρηστών 

Ο τομέας επιτρέπει την διαχείριση των λογαριασμών υπό-χρηστών. Μπορεί να αλλαχθεί το 

όνομα του λογαριασμού υπό-χρήστη, το e-mail, ο κωδικός καθώς και να διαγραφεί εντελώς ο 

λογαριασμός του υπό-χρήστη. 
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14.3.6 Αντικείμενα 

Ο τομέας των αντικειμένων επιτρέπει την διαχείριση των αντικειμένων του χρήστη, την 

επέκταση της ημερομηνίας λήξεως τους, την προβολή της κατάστασης τους και την προβολή της 

τελευταίας ημερομηνίας σύνδεσης τους. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Name:   Το όνομα του αντικειμένου. 

2) IMEI:   Το IMEI της συσκευής. 

3) Active:   Δείχνει εάν το αντικείμενο είναι ενεργό. 

4) Expires on:  Δείχνει την ημερομηνία λήξης του αντικειμένου. 

5) Last Connection: Δείχνει την τελευταία σύνδεση του αντικειμένου με τον server. 

6) Status:   Η κατάσταση συνδεσιμότητας της συσκευής. 

a. Γκρι:   Δεν υπάρχει GPRS ή GPS σήμα. 

b. Πορτοκαλί:  Δεν υπάρχει GPS σήμα. 

c. Πράσινο:  Υπάρχει GPRS και GPS σήμα. 

7) Edit:   Επεξεργασία του αντικειμένου. 

8) Clear History:  Καθαρισμός ιστορικού. 

9) Delete:   Διαγραφή αντικειμένου. 
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14.4 Διαχείριση αντικειμένων 
Ο πίνακας ελέγχου επιτρέπει την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή αντικειμένων στην 

καρτέλα της λίστας αντικειμένων. 

 
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις: 

1) Select box:  Επιτρέπει την επιλογή πολλαπλών αντικειμένων για την εφαρμογή 

ενεργειών σε αυτά όπως διαγραφή. 

2) Name:   Το όνομα του αντικειμένου. 

3) IMEI:   Το IMEI του αντικειμένου. 

4) Active:   Δείχνει εάν η συσκευή είναι ενεργή ή όχι. 

5) Expires on:  Δείχνει την ημερομηνία λήξης της συσκευής. 

6) SIM card number: Ο αριθμός της κάρτας SIM της συσκευής. 

7) Last connection: Τελευταία σύνδεση της συσκευής. 

8) Protocol:  Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί η συσκευή. 

9) Port:   Η πόρτα που χρησιμοποιεί η συσκευή για επικοινωνία με τον server. 

10) Status:   Η κατάσταση συνδεσιμότητας της συσκευής. 

a. Γκρι:   Δεν υπάρχει GPRS ή GPS σήμα. 

b. Πορτοκαλί:  Δεν υπάρχει GPS σήμα. 

c. Πράσινο:  Υπάρχει GPRS και GPS σήμα. 

11) User account:  Το e-mail του λογαριασμού του χρήστη. 

12) Edit:   Επεξεργασία του αντικειμένου. 

13) Clear History:  Καθαρισμός ιστορικού. 

14) Delete:   Διαγραφή αντικειμένου. 
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14.3.1 Προσθήκη αντικειμένου 

Για την δημιουργία νέου αντικειμένου ο διαχειριστής επιλέγει στο αριστερό κάτω μέρος της 

καρτέλας την επιλογή προσθήκη (+) νέου αντικειμένου. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Active:   Εάν θα είναι ενεργό το αντικείμενο μετά τη δημιουργία του. 

2) Name:   Το όνομα του αντικειμένου. 

3) IMEI:   Το IMEI της συσκευής του αντικειμένου. 

4) Transport model:  

5) VIN:   Ο αριθμός πλαισίου του αντικειμένου σε περίπτωση που πρόκειται για 

όχημα. 

6) Plate number:  Αριθμός πινακίδας του αντικειμένου σε περίπτωση που πρόκειται για 

όχημα. 

7) GPS Device:  Το μοντέλο της συσκευής εντοπισμού του αντικειμένου. 

8) SIM card number: Ο αριθμός της κάρτας SIM. 

9) Manager:  Επιτρέπει την ανάθεση του IMEI σε χρήστη με δικαιώματα Manager. 

10) Expire object:  Εάν και πότε θα λήξει το αντικείμενο, μετά την ημερομηνία αυτή θα 

γίνει ανενεργό. 

11) Text area:  Στην περιοχή κειμένου εισάγετε το όνομα χρήστη ή το e-mail στο οποίο 

θα ανατεθεί το IMEI. 
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14.3.2 Επεξεργασία αντικειμένου 

Για την επεξεργασία κάποιου αντικειμένου από τη λίστα ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο 

επεξεργασίας  . Με το πάτημα του κουμπιού εμφανίζεται το παράθυρο επεξεργασίας αντικειμένου. 

 
Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις: 

1) Active:   Εάν θα είναι ενεργό το αντικείμενο μετά τη δημιουργία του. 

2) Name:   Το όνομα του αντικειμένου. 

3) IMEI:   Το IMEI της συσκευής του αντικειμένου. 

4) Transport model:  

5) VIN:   Ο αριθμός πλαισίου του αντικειμένου σε περίπτωση που πρόκειται για 

όχημα. 

6) Plate number:  Αριθμός πινακίδας του αντικειμένου σε περίπτωση που πρόκειται για 

όχημα. 

7) GPS Device:  Το μοντέλο της συσκευής εντοπισμού του αντικειμένου. 

8) SIM card number: Ο αριθμός της κάρτας SIM. 

9) Manager:  Επιτρέπει την ανάθεση του IMEI σε χρήστη με δικαιώματα Manager. 

10) Expire object:  Εάν και πότε θα λήξει το αντικείμενο, μετά την ημερομηνία αυτή θα 

γίνει ανενεργό. 

11) Text area:  Στην περιοχή κειμένου εισάγετε το όνομα χρήστη ή το e-mail στο οποίο 

θα ανατεθεί το IMEI. 
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14.4 Μη χρησιμοποιούμενα αντικείμενα 
Ο τομέας αυτός επιτρέπει τον έλεγχο όλων των συσκευών που στέλνουν δεδομένα στον server 

αλλά δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιον λογαριασμό χρήστη. Εάν κάποιο IMEI ανατεθεί σε κάποιον 

λογαριασμό θα αφαιρεθεί αυτόματα από τη λίστα μη χρησιμοποιούμενων αντικειμένων. 
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15.0 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SERVER 
 

 

15.1 Για τον server 
Ο τομέας διαχείρισης του server αποτελείται από τις καρτέλες : Server, Maps, User, Billing, 

Templates, E-mail, SMS, Tools, Logs. 
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15.2 Server 
Ο τομέας αυτός περιέχει βασικές πληροφορίες του λογισμικού, όπως το όνομα του server, την 

διεύθυνση IP, το λογότυπο, την προεπιλεγμένη γλώσσα του περιβάλλοντος της εφαρμογής κ.α. 

Αναλυτικότερα οι τομείς: 

Information: 

1) Server IP:  Διεύθυνση IP του server στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό. 

2) Server Ports: Διεύθυνση URL με τις διαθέσιμες πόρτες του server. 

3) Server API keys: Μοναδικό αναγνωριστικό του υλικού. 

General: 

1) GPS Server name: Το όνομα του GPS server. 

2) Page generator tag:  

3) Show about button: Εμφάνιση ή απόκρυψη του κουμπιού πληροφοριών στην κεντρική 

σελίδα της εφαρμογής. 

4) Languages:  Οι διαθέσιμες γλώσσες της εφαρμογής. 

Logo: 

1) Logo:  Το λογότυπο της εφαρμογής. Ο διαχειριστής μπορεί να ανεβάσει την 

εικόνα της επιλογής του. 

URL addresses: 

1) Login dialog URL:  URL εισόδου στην εφαρμογή. 

2) Help page URL:  URL με τις συχνές ερωτήσεις. 

3) Contact page URL:  URL επικοινωνίας. 

4) Show page URL:  URL επικοινωνίας για αγορά συνδρομής, υποστήριξη. 

5) SMS Gateway app URL: URL του Gateway για την αποστολή SMS. 

Geocoder: 

1) Use geocoder cache, this will reduce API calls to geocoder servers and make some address 

responses faster:  Η τοποθεσία των αντικειμένων αποθηκεύεται στη βάση 

δεδομένων του GPS server για βελτίωση της απόδοσης του λογισμικού. 

2) Clear geocoder cache: Σε περίπτωση που ο διαχειριστής θέλει να διαγράψει την μνήμη 

του geocoder cache. 

Backup: 

1) Send DB backup to e-mail at set UTC time (without history data):  Λογαριασμός e-

mail στον οποίο αποστέλλεται αντίγραφο της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. 
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15.3 Maps 
Ο τομέας αυτός επιτρέπει την επιλογή χαρτών που είναι διαθέσιμοι στη κεντρική σελίδα της 

εφαρμογής. Εδώ καθορίζεται το προεπιλεγμένο επίπεδο μεγέθυνσης και οι συντεταγμένες. 
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15.4 User 
Ο τομέας αυτός καθορίζει τις παραμέτρους για τους λογαριασμούς των χρηστών κατά την είσοδο 

τους στην εφαρμογή, την γλώσσα, τις μονάδες μέτρησης, την κεντρική σελίδα της εφαρμογής κ.α.  

 
Αναλυτικότερα οι τομείς: 

Login: 

1) Page after Administrator or Manager Login: Η σελίδα που εμφανίζεται κατά την είσοδο του 

διαχειριστή στην εφαρμογή. 

Registration: 

1) User registration via login dialog:  Εάν επιτρέπεται η εγγραφή του χρήστη από την 

καρτέλα εισόδου στην εφαρμογή. 

2) Expire account:    Εάν και σε πόσες μέρες μετά την εγγραφή 

κάποιου χρήστη ο λογαριασμός του λήγει. 

Defaults: 

1) Language:     Η προκαθορισμένη γλώσσα της εφαρμογής. 

2) Unit of distance:    Μονάδα μέτρησης της απόστασης. 

3) Unit of capacity:    Μονάδα μέτρησης χωρητικότητας. 
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4) Unit of temperature:    Μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας. 

5) Currency:     Νόμισμα. 

6) Time Zone:     Ζώνη ώρας της εφαρμογής. 

7) Daylight saving time:   Θερινή ώρα. 

8) Add objects:    Επιτρέπει στον εγγεγραμμένο χρήστη την 

προσθήκη αντικειμένων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι παρακάτω: 

a. No:  Ο χρήστης απαγορεύεται να προσθέσει αντικείμενα. 

b. Trial: Επιτρέπει την εισαγωγή αντικειμένων για καθορισμένο αριθμό ημερών. 

c. Yes: Επιτρέπει την εισαγωγή αντικειμένων. 

9) Object limit:    Μέγιστος αριθμός αντικειμένων που μπορούν να 

εισάγουν οι νέοι χρήστες. 

10) Object date limit:    Αριθμός ημερών για τις οποίες θα είναι ενεργά 

τα αντικείμενα. 

11) Object trial limit:    Αριθμός ημερών για την δοκιμαστική περίοδο. 

12) Edit objects:    Εάν επιτρέπεται η όχι η επεξεργασία των 

αντικειμένων από τους χρήστες. 

13) Clear objects history:   Καθαρισμός ιστορικού των αντικειμένων. 

14) History:     Καθορισμός πρόσβασης στο ιστορικό. 

15) Reports:     Καθορισμός πρόσβασης στις αναφορές. 

16) RFID and iButton logbook:   Καθορισμός πρόσβασης στο ιστορικό RFID και 

iButton. 

17) DTC:     Καθορισμός πρόσβασης στα μηνύματα DTC. 

18) Object control:    Καθορισμός πρόσβασης στον έλεγχο 

αντικειμένων. 

19) Image gallery:    Καθορισμός πρόσβασης στη συλλογή 

φωτογραφιών. 

20) Chat:     Καθορισμός πρόσβασης στην καρτέλα 

συνομιλίας. 

21) Server SMS Gateway:   Καθορισμός πρόσβασης στην καρτέλα του SMS 

Gateway. 

22) API:     Καθορισμός πρόσβασης στο API της 

εφαρμογής. 

Notifications: 

1) Remind user about expiring objects (days before): Εάν και πότε θα ειδοποιείται ο χρήστης 

πως τα αντικείμενα του λήγουν. 

2) Remind user about expiring account (days before): Εάν και πότε θα ειδοποιείται ο χρήστης 

πως ο λογαριασμός του λήγει. 

Other: 

1) Schedule reports:    Καθορισμός ρύθμισης αναφορών. 

2) Max. Number of markers:   Μέγιστος αριθμός δεικτών. 

3) Max. Number of routes:   Μέγιστος αριθμός διαδρομών. 

4) Max. Number of zones:   Μέγιστος αριθμός ζωνών. 

5) Max. Number of e-mails (daily):  Μέγιστος αριθμός e-mails την ημέρα. 

6) Max. Number of SMS (daily):  Μέγιστος αριθμός SMS την ημέρα. 

7) Max. Number of API calls (daily):  Μέγιστος αριθμός κλήσεων στο API την ημέρα. 
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15.5 Billing 
Ο τομέας αυτός καθορίζει τις παραμέτρους για τις χρεώσεις των χρηστών της εφαρμογής.  

 
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις: 

1) Enable billing:  Καθορίζει εάν επιτρέπονται ή όχι οι πληρωμές. 

2) Gateway:   Καθορίζει τον τρόπο πληρωμής. 

3) Currency:   Καθορίζει το νόμισμα στο οποίο γίνονται οι πληρωμές. 

4) PayPal account:  Ο λογαριασμός PayPal στον οποίο γίνονται οι πληρωμές. 

5) PayPal custom:  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρία 

μας. 

6) PayPal IPN URL:  PayPal Instant Payment Notification 

7) Billing plans:  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρία 

μας. 

15.6 Templates 
Ο τομέας αυτός καθορίζει πρότυπα για την αποστολή μηνυμάτων στους χρήστες. 
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15.7 E-mail 
Ο τομέας αυτός καθορίζει τις ρυθμίσεις αποστολής e-mails.  

 
 Παράδειγμα χρήσης Gmail ως λογαριασμό e-mail. 

1) SMTP server host: smtp.gmail.com 

2) SMTP server Port: 465 

3) SMTP Authentication: Yes 

4) SMTP Security: SSL 

5) SMTP username: Το όνομα του λογαριασμού e-mail χρήστη  

6) SMTP password: ο κωδικός 
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15.8 SMS 
Ο τομέας αυτός καθορίζει τις ρυθμίσεις αποστολής SMS. 
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15.9 Tools 
Ο τομέας αυτός επιτρέπει στον διαχειριστή να διαγράψει άχρηστα δεδομένα GPS από τον server. 

Σε περίπτωση που επιλεχθεί η επιλογή Auto execute η εργασία θα εκτελείται μια φορά κάθε μέρα. 

 
 

15.10 Logs 
Ο τομέας επιτρέπει την εμφάνιση αρχείων καταγραφείς σχετικά με τα αντικείμενα και τις 

λειτουργίες εγγραφής, εισόδου των χρηστών. 

 

 


