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Delovanje sistema EasyTracker
Sistem EasyTracker deluje s pomočjo naprave, ki je vgrajena v vozilo. Naprava prejema
podatke o trenutni lokaciji preko GPS satelitov in jih posreduje preko GPRS omrežja na
strežnik, kjer se shranijo in prikažejo na spletnem portalu https://track.easytracker.si.

V primeru izpada GPRS omrežja si naprava shranjuje podatke o prevoženi poti. Ti shranjeni
podatki se pošljejo na strežnik ob ponovnem delovanju GPRS omrežja. Ko se podatki o
zgodovini voženj prenesejo na strežnik, so takoj vidni uporabnikom.
Dostop do uporabniškega vmesnika
Uporabniški vmesnik za storitev EasyTracker je na voljo na internet strani.
Priporočamo uporabo zadnje verzije internet brskalnikov Chrome, Edge ali Firefox.
Do spletnega vmesnika dostopate na naslovu: https://track.easytracker.si.
Do mobilne verzije dostopate na naslovu https://m.easytracker.si.
Na vstopni strani se prijavite v obrazcu z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom.
Uporabnik pod prijavnem obrazcu lahko pred prijavo izbere tudi jezik uporabniškega
vmesnika.
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Različna uporabniška imena imajo različne dostope (pravice), kar pomeni, da določeni
uporabniki vidijo le tiste funkcionalnosti in delovna sredstva, ki jih odobri administrator
sistema.
V kolikor posamezen uporabnik želi pridobiti dostop do vseh funkcionalnosti in vseh delovnih
sredstev sistema EasyTracker, naj se obrne na pristojno osebo v podjetju (administrator) ali
na svetovalca v podjetju Bent Excellent d.o.o..
Uporabniški vmesnik - računalnik
Po uspešni prijavi v sistem EasyTracker preko računalnika se uporabniku prikaže uporabniški
vmesnik.
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Na vrhu strani se nahajajo trije moduli »ZEMLJEVID«, »VOZILA«, »CRM« in »NASTAVITVE«,
preko katerih uporabnik upravlja z delovnimi sredstvi ter modul »NAVODILA« za uporabo in
polje za odjavo iz sistema EasyTracker »Odjava«. Na levi strani zaslona se nahajajo
funkcionalnosti znotraj posameznega modula, ki so uporabniku na voljo. Funkcionalnosti so
vezane na izbrani naročniški paket in so razporejene na več sklopov. Na levi strani zaslona
spodaj se nahaja modul za sporočanje napak in predlogov »Napake/predlogi«. Stran se
avtomatsko osvežuje na 10 sekund in za spremljanje v realnem času ni potrebno ročno
osveževanje strani.
Uporabniški vmesnik - pametni telefon
Po uspešni prijavi v sistem EasyTracker preko pametnega telefona se uporabniku prikaže
uporabniški vmesnik (slika 1). S klikom na ikono Vozila (slika 2) se vam prikaže seznam vseh
vozil. S klikom na ikono Zemljevid se vam prikažejo vsa vozil na zemljevidu (slika 3). S klikom
na »Vsa vozila« (slika 3) v spustnem meniju izberete vozilo za katerega lahko pregledate vse

postanke (slika 4) ali zgodovino poti. S klikom na ikono Sporočila (slika 5) se vam odpre modul
za dvosmertno komunikacijo (prejemanje slik in napotitev na lokacijo ter pošiljanje sporočil,
slik in dokumentov). S klikom na ikono CRM (slika 6) se vam prikaže mobilna verzija programa
za vodenje odnosov s strankami in za delovne naloge. S klikom na ikono Voznik (Slika 7) se vam
odpre možnost identifikacije voznika v vozilu, ki nadomesti ročni vnos voznika preko spletne
aplikacije in avtomatski vnos preko identifikacije voznika v vozilu s pomočjo ID čitalca in
magnetnih ključkov. S klikom na ikono Stroški vozil (Slika 8) se vam odpre možnost za vnos
točenja goriva in ostalih stroškov povezanih s posameznim vozilom.
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8
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Ustvarjanje bližnjice na zaslonu iPhone telefona

KORAK 1: Odprite brskalnik Safari.
KORAK 2: V brskalnik bodisi vnesite track.easytracker.si za ustvarjanje bližnjice do spletne
verzije programa EasyTracker bodisi m.easytracker.si za ustvarjanje bližnjice do mobilne
verzije programa EasyTracker in odprite spletno stran. V brskalniku kliknite na zadetek.

KORAK 3: Na dnu zaslona kliknite na ikono »Share button«.
KORAK 4: V seznamu izberite možnost »Add to Home Screen«.
KORAK 5: Odpre se vam novo okno, kje imate možnost, da bližnjico na zaslonu poimenujete.
Po poimenovanju bližnjice kliknite »Add« desno zgoraj.
KORAK 6: Na namizju se vam je ustvarila ikona za bližnjico do programa EasyTracker.
KORAK 7: S klikom na ikono bližnjice, ki ste jo ustvarili na namizju se vam prikaže vstopna
stran z obrazcem za prijavo z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom.
KORAK 3:

KORAK 4:

KORAK 6:

KORAK 7:

KORAK 5:

Ustvarjanje bližnjice na zaslonu Android telefona
KORAK 1: Odprite katerikoli brskalnik. V brskalnik bodisi vnesite track.easytracker.si za
ustvarjanje bližnjice do spletne verzije programa EasyTracker bodisi m.easytracker.si za
ustvarjanje bližnjice do mobilne verzije programa EasyTracker in odprite spletno stran.
KORAK 2: V brskalniku kliknite na zadetek.
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KORAK 3: Prikaže se vstopna stran z obrazcem za prijavo z dodeljenim uporabniškim imenom
in geslom. Nato kliknite na 3 pikice desno zgoraj.
KORAK 4: Prikaže se seznam z več možnostmi. Vi izberite »Dodajanje na začetni zaslon«.
KORAK 5: V novem oknu se pojavi možnost, da bližnjico preimenujete in kliknite »Dodaj«.
KORAK 6: Na namizju se vam je ustvarila ikona za bližnjico do programa EasyTracker.
KORAK 7: S klikom na ikono bližnjice se vam prikaže vstopna stran z obrazcem za prijavo z
dodeljenim uporabniškim imenom in geslom.
KORAK 2:

KORAK 3:

KORAK 4:

KORAK 5:

KORAK 6:

KORAK 7:
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ZEMLJEVID

Zemljevid - terminal
Terminal

Funkcionalnost omogoča izbiro različne kartografije za prikaz vozil na zemljevidu, ki je na voljo
uporabniku. Poleg izbire kartografije se pri tem modulu v primeru sproženega opozorila ali
alarma prikaže tudi ikona. S klikom na
se prikaže forma za pregled in urejanje
sproženih alarmov in opozoril.
Zemljevid – Vozila
S klikom na zavihek »ZEMLJEVID« se prikaže seznam vseh vozil in lokacija označenih vozil na
zemljevidu. Privzeto so označena in na zemljevidu prikazana vozila, ki se trenutno gibljejo. To
lahko spremenite v zavihku »NASTAVITVE« s klikom na »Nastavitve - Zemljevid - Izbrana vozila
na zemljevidu«. Zemljevid se avtomatsko osvežuje in za spremljanje vozil v realnem času ni
potrebno ročno osveževanje strani.
11

Zemljevid – Vozila – mobilna verzija
Po uspešni prijavi v sistem EasyTracker preko pametnega telefona se uporabniku prikaže
uporabniški vmesnik. S klikom na ikono
se vam na zemljevidu prikažejo vsa vozila
(slika 1). S klikom na
se prikaže seznam vseh vozil (slika 2). Uporabnik izbere vozilo,
ki se mu prikaže na zemljevidu. S klikom na
se prikaže datumsko polje. Uporabnik
lahko pregleduje zgodovino poti na zemljevidu za trenutni dan in 14 dni nazaj. Klik na
prikaže seznam vseh postankov vozila na izbrani dan (slika 3). Klik na ikono prikaže menijsko
vrstico (slika 4).

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Iskanje lokacije na zemljevidu
Z iskalnikom lokacij nad zemljevidom lahko hitro poiščete željeno lokacijo. Vse kar morate
storiti je, da v iskalnik vtipkate ulico ter kraj in pritisnete gumb »Išči lokacijo«. Najdeni zadetki
se bodo izpisali spodaj. V kolikor obstaja za vneseni naslov več lokacij, se s klikom na ikono
zemljevida lahko preveri lokacija na zemljevidu.
12

S klikom na naslov
se poleg lokacije prikaže tudi
seznam 10-ih najbližjih vozil ter oddaljenost posameznega vozila do izbrane lokacije.

Lokacijo na zemljevidu lahko iščete tudi po imenu oz. nazivu (npr. Mercator, Ljubljana Šiška).

Prikaz vozil na zemljevidu
Privzeto so označena in na zemljevidu prikazana vozila, ki se trenutno gibljejo. V nastavitvah
si lahko nastavite, da se vozila ne prikažejo na zemljevidu (potrebna ročna izbira) ali da se na
zemljevidu prikažejo le aktivna vozila. Za pregled lokacije posameznih vozil obkljukajte
kvadratke pred nazivi vozil, ki jih želite videti na zemljevidu. Na zemljevidu lahko spremljate
več vozil hkrati. Označite si vsa vozila, ki jih želite spremljati, in njihove trenutne lokacije se
bodo prikazale na zemljevidu.
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Če želite videti trenutno lokacijo posameznega vozila na zemljevidu, obkljukajte potrdilno
polje ob vozilu in kliknite na ikono . Ob kliku na ikono se zemljevid avtomatsko premakne na
lokacijo vozila. Ikona kuverte
omogoča za izbrano vozilo pregled vseh poslanih sporočil
preko Garmin terminala. Ikona telefona pa omogoča pošiljanje hitrih sporočil preko Garmin
terminala. Ti dve možnosti sta možni le v primeru vgradnje zmogljivejše GPS naprave, ki je
priklopljena na Garmin terminal.
S klikom na ikono označite vsa vozila na seznamu, s klikom na ikono
označena vozila
odznačite, neoznačena pa vklopite. S klikom na ikono se na zemljevidu prikažejo le vozila,
ki se premikajo. S klikom na ikono prikažete ali skrijete podrobnosti vozila. Klik na ikono
osveži stanje vozil. Funkcija
omogoča avtomatsko premikanje karte skupaj z vozilom
ter tudi bolj pogosto javljanje v času takega sledenja. Funkcija
prikaže planirane
postanke na zemljevidu.
V seznamu, pod nazivom ali registrsko številko je izpisana trenutna hitrost vozila ter število
prevoženih kilometrov na tekoči dan. Trenutna hitrost je obarvana z zeleno, rumeno ali rdečo
barvo glede na trenutno hitrost vozila in njegovo določeno maksimalno hitrost, ki jo določite
v zavihku »NASTAVITVE« s klikom na »Nastavitve - Vozila«. Klik na simbol vozila
na
zemljevidu izpiše podrobnejše informacije o izbranem vozilu. S klikom na ikono se prikažejo
podrobnejši podatki o vozilu, s klikom na ikono
se lahko pošlje sporočilo na Garmin

terminal v vozilu. Ta možnost je na voljo le v primeru vgradnje zmogljivejše GPS naprave, ki je
priklopljena na Garmin terminal.

Razmere na cesti – Traffic
Na zemljevidu imate možnost spremljanja trenutnega stanja razmer na cesti. Funkcijo
spremljanja prometnih razmer vklopite in izklopite s klikom na gumb »Traffic«, ki se nahaja v
zgornjem desnem kotu, ko imate odprt pogled »ZEMLJEVID«. Privzeto vrednost »Traffic« si
lahko spremenite v »NASTAVITVAH« s klikom na »Nastavitve - Zemljevid - Promet izklopljen
na mapi«.
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Zemljevid – zgodovina poti
Funkcionalnost omogoča, da si za poljubno izbrani časovni interval ogledate zgodovino poti
izbranega vozila na zemljevidu. Za prikaz zgodovine poti na zemljevidu je potrebno izbrati
datum in čas, do katerega želite videti pot in trajanje poti.

V kolikor želite spremeniti način vnosa začetka poti v izbirno polje, lahko to uredite v zavihku
»NASTAVITVE« s klikom na »Nastavitve – Zemljevid - Zgodovina poti na zemljevidu«. Po
končani izbiri konca in trajanja poti kliknite na »Prikaži pot« in na zemljevidu se bo prikazala
opravljena pot vozila za izbrani časovni interval.

Začetek in konec poti lahko vnesete ročno na način, da zapišete čas in datum začetka ter konca
poti za datum v formatu dd.mm.yyyy in za čas za datum v formatu hh:mm. Začetek in konec
poti spreminjate tudi s klikom na ikono , ki odpre koledar za izbiro dneva in ure.
V kolikor kliknete na ikono , se nastavi trenutni čas. S kliki na gumba
se premikate
naprej oziroma nazaj po časovnem obdobju, ki ste ga izbrali. Po vnosu začetka in konca
poti obkljukate kvadratek
in na zemljevidu se izriše pot v izbranem obdobju in
prikažejo vsi postanki vozila, ki so označeni z »oranžno piko ter zaporedno številko postanka«.
Ob kliku na ikono, ki predstavlja postanek, se izpišejo podatki o postanku (lokacija, čas, datum,
trajanje postanka).

Postanek lahko shranite v interesne točke s klikom na »Naredi POI na tem mestu« ali
premaknete obstoječo interesno točko na novo lokacijo s klikom na »Premakni obstoječi POI
na to mesto«. Ikone, ki predstavljajo postanke, so označene s številkami zaporedno glede na
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čas postanka. Desno se vam lahko prikažejo podatki o opravljeni poti v izbranem časovnem
intervalu, najvišji in povprečni hitrosti, v kolikor v »NASTAVITVAH« izberete možnost »Prikaži
okno o vozilu pri prikazu zgodovine« s klikom na »Nastavitve – Zemljevid«.
Pot, ki predstavlja lokacijo gibanja vozila, je obarvana s tremi barvami (zelena - do 70%
maksimalne hitrosti vozila, oranžna - do maksimalne hitrosti vozila in rdeča - prekoračena
maksimalna hitrost vozila) glede na hitrost vozila in njegovo določeno maksimalno hitrostjo,
ki se jo nastavi v zavihku »NASTAVITVE« s klikom na »Nastavitve – Vozila«.

Zemljevid – zgodovina poti za več vozil hkrati
Na željo uporabnika se lahko doda možnost primerjave zgodovine poti na zemljevidu za
poljubno izbrano število vozil za izbrani časovni interval. Na ta način se lahko ugotovi, ali se na
določenem območju vožnje dveh ali več vozil prekrivajo.
Slika 1: Prikaz zgodovine poti brez postankov
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Slika 2: Prikaz zgodovine s postanki

Zemljevid – Interesne točke
Prikaz interesnih točk na zemljevidu
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EasyTracker omogoča dodajanje lastnih interesnih točk. Interesne točke so objekti oziroma
razlogi, zaradi katerih se zaposleni ustavljajo. Primeri interesnih točk so: stranke, partnerji,
gostilne, skladišča, poslovne enote oziroma vse lokacije, ki imajo za uporabnika neko interesno
vrednost.
Sistem EasyTracker omogoča vnos več tipov interesnih točk, ki se jih doda glede na potrebe
uporabnika. Uporabnik si lahko sam določa »Tipe interesnih točk« v »NASTAVITVAH« s klikom
na »Nastavitve – Interesne točke – Tipi interesnih točk«. Uporabnik si določi naziv interesne
točke in ikono, ki se bo prikazala na zemljevidu s klikom na »Dodaj nov tip«.

V polje pri stolpcu »Naziv« se vnese naziv interesne točke in se v spustnem meniju izbere
ikono. Za potrditev vnosa kliknite na gumb »Shrani«, da se vnos potrdi. S klikom na gumb
»Nastavi privzete vrednosti« ponastavite tipe interesnih točk.

Ob pravilni rabi interesnih točk se ob vsakem postanku v bližini interesne točke v sistemu
zabeleži obisk interesne točke in postanek pravilno označi. Razdaljo, za katero se še označi
obisk interesne točke, lahko določite za vsako interesno točko posebej.
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Sistem v poročilih podrobno zabeleži datum, trajanje postanka ter skupek vseh postankov po
posamezni interesni točki za izbrano obdobje. S klikom na ikono interesne točke prikazane na
zemljevidu se izpišejo vsi podatki o njej (tip, ime in opis). S klikom na »Uredi« lahko interesno
točko tudi uredite ali jo izbrišete s klikom na »Zbriši«.

V kolikor želite, da se shranjene interesne točke prikažejo na zemljevidu, jih označite v zavihku
»ZEMLJEVID« v okvirčku pod okvirjem zgodovine poti.

Tip interesnih točk lahko poljubno oblikujete po svojih željah v »NASTAVITVAH« s klikom na
»Nastavitve – Interesne točke – Tipi interesnih točk«.
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Dodajanje interesnih točk
Za dodajanje interesnih točk je na voljo več možnosti.
Dodajanje interesnih točk preko modula Zemljevid
Korak 1: Če želite dodati novo interesno točko, kliknite zgoraj na modul »Zemljevid« in nato
levo spodaja na »Nova interesna točka« v okvirju »Interesne točke«.

Korak 2: Nato kliknite na zemljevidu na lokacijo, kjer se interesna točka nahaja. Za iskanje
lokacij na zemljevidu, kjer se nahaja interesna točka, si lahko pomagate z »Iskalnikom lokacij«.
V polje vnesite naslov in kliknete išči.
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Korak 3: Ko najdete lokacijo interesne točke na zemljevidu, ponovno kliknite na ikono
. Prikaže se dodatni tekst »Kliknite na zemljevidu, kjer želite dodati novo
interesno točke«.

Korak 4: Za vnos nove interesne točke z miško kliknite na zemljevid pri lokatorju . Odpre se
novo okno. V tem oknu v spustnem meniju izberite tip interesne točke (Tip določite v
nastavitvah), vpišite naziv (ime interesne točke), referenco, regijo, e-mail, izberite skrbnika,
radij okrog interesne točke, dodajte kratek opis in za potrditev vnosa kliknite »Shrani«.
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Korak 5: Interesna točka je dodana in si jo lahko ogledate na zemljevidu. Določena polja so
pred-nastavljena za zajem podatkov o interesni točki, ki jih lahko opcijsko vnesete (regija, email, skrbnik, okolica za postanek). Okolica za postanek »300« pomeni razdaljo (radij 300 m)
v metrih, znotraj katerega se bodo vsi postanki v tem radiju upoštevali kot postanki pri tej
interesni točki.
V kolikor se vam interesna točka po dodajanju ne prikaže na zemljevidu, preverite, ali imate
označen prikaz tipa interesne točke, ki ste jo ravnokar dodali.

Dodajanje interesnih točk preko funkcionalnosti Dnevna poročila
Interesne točke lahko vnašate tu preko postankov, ki so na voljo v dnevnih in mesečnih poročilih.
KORAK 1: Če želite dodati novo interesno točko, kliknite na modul »Vozila« zgoraj in nato na »Dnevna
poročila« levo. V seznamu izberete vozilo in dan na časovni premici npr. 11.4.2022.

KORAK 2: Sklikom na 11 se vam spodaj za ta dan prikaže seznam vseh postankov. V kolikor želite za
lokacijo Šoštanj, Topolšica 54B, kjer je vozilo stalo 9 ur in 56 minut, vnesti interesno točko kliknite na
ikono

.
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KORAK 3: Sklikom na ikono se vam pokaže lokacija postanka. Ugotovite, da je to loakcija vašega
stalnega naslova (Vir: Ajpes).

KORAK 4: V kolikor želite vnesti za ta naslov interesno točko kliknete na »Nova interesna točka«.
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KORAK 5: S klikom na »Nova interesna točka« se prikaže tekst »Kliknite na zemljevidu kjer želite
dodatni novo interesno točko«. Kliknite na zenljevid pri interesni točki.

KORAK 6: S klikom na zemljevid se pojavi obrazec za vnos interesne točke. V spustnem meniju izberete
»Tip« interesne točke, nato vnesete naziv ter radius ozirokma okolico za postanek in shranite s klikom
na »Shrani«.
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KORAK 7: S klikom na shrnai se poleg naslova prikaže tudi ime shranjene interesne točke

KORAK 8: Če bi želeli interesno točko izbrisati kliknete na modul »Vozila«, nato »Interesne točke« in
na koncu na naziv interesne točke, ki jo želite izbrisati.
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KORAK 9: Za izbris kliknete »Izbriši«

Dodajanje interesnih točk preko funkcionalnosti Interesne točke
KORAK 1: Če želite dodati novo interesno točko, kliknite na modul »Vozila« zgoraj, nato na levis trani
»Interene točke« in nato kliknete desno na »Nova interesna točka«.

26

KORAK 2: S klikom se vam bo odprla nova interesna točka za vnos podatkov. Po vnosu vseh podatkov
kliknite gumb »Shrani«, za preklic vnosa pa gumb »Preklic«.
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KORAK 3: Za vnos naslova oziroma lokacije interesne točke kliknite na gumb
. S klikom se
odpre novo okno. V polje »Naslov« vnesite naslov interesne točke in kliknite na gumb »Iskanje«.

KORAK 4: V kolikor je lokacija za potrditev lokacije kliknite na gumb »Izberi naslov«.

KORAK 5: S klikom na gumb »Izberi naslov« se lokacija prikaže na kartici stranke oziroma interesne
točke.
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VOZILA

Vozila - Alarmi

Aktiven alarm!

S klikom na ikono
ali na »Aktiven alarm!« se vam prikaže orodje za izbiro in prikaz
opozoril in alarmov (prehitra vožnja, predolg postanek, nepooblaščen premik, padec alu rast
temperature tovora ...) za izbrani časovni interval (v zadnjem tednu, kadarkoli, danes, ta
teden, prejšnji teden, …) in za vsa ali le izbrano vozilo.

Uporabnik v spustnem meniju izbere časovni interval (ta teden, kadarkoli, danes, …) in
obkljuka / odkljuka kvadratek pri posameznem alarmu za vklop / izklop ter izbere možnost
prikaza alarmov za vsa vozila ali posamezno vozilo. S klikom na »Išči« se prikaže seznam vseh
sproženih alarmov in opozoril v izbranem časovnem obdobju za vsa ali posamezno vozilo.
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S klikom na ikono
uporabnik potrdi, da je opozorilo obravnaval. Nepotrjena opozorila so
obarvana z rdečo, potrjena pa se obarvajo v belo barvo. Pri posameznem opozorilu lahko
uporabnik vpiše opombo s klikom na ikono .

Nekatera opozorila imajo na voljo pregled lokacije na karti. S klikom na ikono se odpre novo
okno v katerem se prikaže lokacija opozorila. Tipe opozoril nastavite v zavihku »NASTAVITVE«
s klikom na »Nastavitve – Nastavitve alarmov«.

Vozila - Terminal

Terminal

Za potrebe dvosmerne komunikacije z vozniki in lažjega dela omogočamo dvosmerno
komunikacijo in napotitev na lokacijo preko Garmin navigacije in preko pametnega telefona
(android, IOS). Dispečer voznikom pošilja tekstovna sporočila (999 znakov) in napotitve na
lokacijo z vpisom naslova ali z izbiro interesne točke. Pri komunikaciji preko Garmin navigacije
si lahko tudi vozniki med seboj direktno pošiljajo sporočila.
Za pošiljanje sporočil in napotitev vozniku se klikne na funkcionalnost »Vozila - Terminal«. S
klikom na Terminal se prikaže forma za pošiljanje sporočil in napotitev na lokacijo.

Preko funkcionalnosti »Terminal« uporabnik (dispečer) dostopa do seznama vseh poslanih in
prejetih sporočil ter statusa sporočila. Uporabnik dostopa do podatkov o smeri pošiljanja
sporočil (dispečer - voznik / voznik - dispečer), do podatka ali je bilo sporočilo dostavljeno in
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prebrano, pregleduje vsebino poslanih in prejetih sporočil (za posameznega voznika ali vsa
sporočila) ter vidi datum in uro posameznega sporočila (Zadnja akcija).

Če voznik pošlje sporočilo izven delovnega časa dispečerja, se sporočilo pošlje na elektronski
naslov dispečerja, ki ga zlahka prebere tudi na mobilnem telefonu.
Prikaz opozorila o neprebranih sporočilih se prikaže na uporabniškem vmesniku.
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Komunikacija preko Garmin navigacije
Korak 1: Za pošiljanje sporočil na Garmin navigacijo uporabnik klikne na ikono

.

Korak 2: S klikom na ikono se odpre forma za vnos tekstovnega sporočila. Poleg sporočila lahko
uporabnik z obkljukanjem kvadratkov doda »Več prejemnikov«, lahko »Zahteva da/ne
odgovor« ali s klikom na gumb »Pošlji« pošlje »Interesno točko« ali »Naslov«
na Garmin navigacijo.

Komunikacija preko pametnega telefona
Za komunikacijo med dispečerjem in voznikom je potrebno tako dispečerju kot vsakemu
posameznemu vozniku kreirati uporabniški dostop do sistema EasyTracker. Kreiranje
uporabniških dostopov se ureja v nastavitvah (Glej navodila - Uporabniki). V nastavitvah
urejate tudi prejemanje opozoril o neprebranem sporočilu in prikaz imena avtorja poslanega
sporočila (Glej navodila - Nastavitve terminala).
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Korak 1: Za pošiljanje sporočil uporabnik (dispečer) klikne na ikono telefona
kateremu želi poslati sporočilo.

pri vozniku,

Korak 2: S klikom na ikono se odpre forma za vnos tekstovnega sporočila. Poleg tekstovnega
sporočila lahko uporabnik z obkljukanjem kvadratka »Pošlji postanek« doda možnost
pošiljanja lokacije z izbiro »Interesne točke« ali z vnosom »Naslova«
. Za
pošiljanje sporočila ali napotitve na lokacijo se za pošiljanje klikne na ikono »Pošlji«. Uporaba
funkcionalnosti »Zahtevaj da/ne odgovor« in »Terminal postanki« je možna le preko Garmin
komunikacije in navigacije.

Korak 3: Za potrditev statusa sporočila poslanega s strani voznika, dispečer klikne na ikono ,
za odgovor na prejeto sporočilo pa klikne na ikono . S potrditvijo prejema sporočila se na
mobilnem telefonu voznika pri poslanem sporočilu prikaže kljukica .

Prikaz poslanega sporočila na mobilnem telefonu pred in po potrditvi prejetja sporočila s strani
dispečerja.
Slika 9: Pred potrditvijo
prejema sporočila

Slika 10: Po potrditvi
prejema sporočila

Slika 11: Prikaz potrditve
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Pošiljanje napotitev na lokacijo
Korak 1: S klikom na »Interesna točka« se prikaže polje za vnos naziva in gumb za iskanje
interesne točke »Išči interesno točko«. S klikom na »Išči interesno točko« se prikažejo vse
interesne točke vnesene v sistem Easytracker. Poleg domačega naslova smo vnesli še naslov
Bent excellent d.o.o..

Korak 2: S klikom na »Izberi lokacijo« lahko dispečer vozniku pošlje poleg tekstovnega
sporočila še lokacijo. Zaenkrat se lahko pošlje ampak vozniku se povezava zaenkrat še ne
odpre.

Prejemanje in pošiljanje sporočil voznika
Za delovanje dvosmerne komunikacije mora uporabnik (voznik) imeti vklopljene GPRS
podatke in GPS v primeru napotitev na lokacijo. Za optimizacijo stroškov pri porabi GPRS
podatkov se priporoča, da se na telefonu izklopijo avtomatske posodobitve (optimizacija
stroškov v roamingu). V nadaljevanju je prikazan proces prejemanja in pošiljanja sporočil
voznika dispečerju preko pametnega telefona.
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Uporabnik (voznik) se na pametnem telefonu prijavi z dodeljenim uporabniškim imenom in
geslom preko spletne povezave https://m.easytracker.si. Po prijavi se uporabniku (vozniku)
prikaže uporabniški vmesnik. Za dvosmerno komunikacijo klikne na »Sporočila«.
Slika 1: Prijava uporabnika z uporabniškim imenom in geslom.
Slika 2: Za dostop do aplikacije za dvosmerno komunikacijo uporabnik klikne na »Sporočila«.
Slika 3: Prikaže se forma za prejem in oddajo sporočil ter napotitev na lokacijo.
Slika 4: Uporabnik (voznik) odgovori z vnosom teksta v vrstico »Sporočila …« in klikne na .S klikom
na lokacijo (sliko - zemljevid) omogoča vozniku napotitev na lokacijo.
Slika 1: Prijava

Slika 2: Sporočila

Slika 3: Dvosmerna
komunikacija

Slika 4: Pošiljanje
sporočila
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Slika 5 in 7: V kolikor se ob prijavi uporabniku prikaže uporabniški vmesnik za CRM in Zemljevid
uporabnik klikne na ikono v desnem zgornjem kotu , ki usmeri uporabnika na osnovi meni.
Slika 6 in 8: Za dostop do aplikacije za dvosmerno komunikacijo uporabnik klikne na
»Sporočila«.
Slika 5: CRM

Slika 6: Osnovni meni

Slika 7: Zemljevid

Slika 8: Osnovni meni

Terminal postanki
Funkcionalnost omogoča pošiljanje več postankov na Garmin navigacijo.
Korak 1: Uporabnik v spustnem meniju izbere vozilo in klikne gumb »Naprej«.

Korak 2: Nato klikne na »Nov postanek«.

Korak 3: S klikom na »Nov postanek« se ponudi možnost izbire postanka kot »Interesne točke«
ali kot »Naslova«.
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Korak 4: Po vnosu naslova uporabnik potrdi postanek s klikom na »Dodaj kot postanek«.

Korak 5: Ko je postanek dodan se ga shrani in pošlje s klikom na »Shrani spremembe«. Za
preklic se klikne na ikono križca .
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Transportni modul

Funkcionalnost omogoča načrtovanje opravil in pregled realizacije načrtovanih opravil po
vozilih in voznikih. S pomočjo transportnega modula lahko načrtujete dostavo pošiljk, delo
serviserjev, sestanke komercialistov, … itd.
Transportni modul omogoča planiranje poti za poljuben dan v tednu. Enostavno si na levi
strani zaslona nad seznamom vozil pred planiranjem izberete datum, za katerega želite
pripraviti plan obiskov. Na željo uporabnika lahko omogočimo ali onemogočimo popravljanje
plana oziroma poti za nazaj, ko je plan že izveden. Opravila lahko dodajate posameznemu
vozilu na več načinov, ki so opisani v nadaljevanju.

Opravila – prvi način vnosa
Korak 1: S klikom na spustni meni izberete dan.

Korak 2: S klikom na »Transportni modul« se vam na levi strani zaslona prikaže seznam vseh
vozil, na sredini se prikažejo vozila na zemljevidu in na desni strani je uporabniku na voljo
osnovni in napredni iskalnik ter priljubljene lokacije.
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Korak 3: V kolikor želite dodati novo opravilo, najprej v spustnem meniju izberete datum
opravila, nato kliknete na vozilo in nato kliknete na »Uredi«.

Korak 4: Za dodajanje novega opravila kliknete na »Nova lokacija«.
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Korak 5: S klikom na »Nova lokacija« se vam v pojavnem oknu odpre zemljevid, kjer je na voljo
več možnosti za iskanje strank oziroma interesnih točk, pri katerih nameravate opraviti
določeno aktivnost ali opravilo. Za dodajanje aktivnosti ali opravila lahko na zemljevidu
kliknete na shranjeno interesno točko, lahko vnesete naslov ali ime ali kliknete na »Išči«.

Korak 6: Ko najdete pravo stranko ali interesno točko, kliknite na »Izberi POI«. V primeru
ponovnega iskanja kliknite na »Prekliči« in ponovite postopek.

Korak 7: S klikom na »Izberi POI« se prikaže novo pojavno okno. V primeru, da je izbrana
stranka oziroma interesna točka prava, jo dodajte na seznam opravil s klikom na »Dodaj«. Za
dodajanje opravil postopek ponovite.
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Korak 8: Ko ste dodali vsa opravila, kliknete na »Shrani«. Sistem sam preračuna vse potrebne
podatke, ki jih potrebujemo (kdaj se vozilo vrne na trenutno lokacijo ali na Domači POI, kdaj
bo vozilo pri posamezni stranki, dolžino planirane poti, čas vožnje planirane poti,...). Z
dodajanjem opravil se vam na zemljevidu prikazuje pot med posameznimi opravili.

Korak 9: Sistem sam razporedi opravila po vrstnem redu in najkrajši poti. V kolikor uporabnik
želi, lahko vrstni red obiskov tudi zamenja s klikom na »Uredi«.

Korak 10: S klikom na »Uredi« ima uporabnik možnost spreminjanja vrstnega reda obiskov s
klikanjem na ikono puščice
. Lahko pa posamezen obisk tudi izloči s klikom na ikono
križca . Z ročnim optimiziranjem poti se spreminjajo kilometri in čas, potreben za izvedbo
načrtovanih aktivnosti.
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Korak 11: V kolikor načrtujete obiske in imate pri izbranem vozilu vnesen »Domači – POI« se
vam pri načrtovanju obiskov začetek poti prikaže na lokaciji »Domači – POI«, čeprav je vozilo
v času načrtovanja aktivnosti na drugi lokaciji.

Korak 12: Naslov, na katerem vozilo začenja in končuje pot, se shrani pod »Domači – POI«.
»Domači – POI« vnesete s klikom na »Nastavitve – Vozila – Domači – POI«. Pogoj za določitev
»Domači – POI« je vnos naziva lokacije v interesne točke
.

42

Korak 13: Za lažjo predstavo planirane poti si lahko s pritiskom na gumb »Natisni«, desno
zgoraj, načrtovane aktivnosti tudi natisnete. S klikom na gumb »Natisni« se vam odpre
pojavno okno. Uporabnik obkljuka vozila in obdobja, za katera želi natisniti plan poti ter klikne
na »Natisni«.

Korak 14: S klikom na »Natisni« lahko dokument natisne ali shrani v PDF.

Opravila – drugi način vnosa
Korak 1: Uporabnik lahko dodaja opravila tudi s klikom na »+ Ročni naslov na sredini mape«.
S klikom se na sredini mape pokaže lokator , ki se ga lahko premika po mapi.
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Korak 2: Ko se nastavite lokator
prikazanim naslovom.

na željeno lokacijo, se kliknete na gumb »Izberi naslov« pon

Korak 3: Odpre se vam novo pojavno okno, kamor shranite lokacijo v »Interesne točke – POI«.
Vse kar morate narediti je, da Interesno točko poimenujete, ji določite »Tip« in shranite s
klikom na gumb »Dodaj«.

Korak 4: S klikom na »Dodaj« se opravilo doda izbranemu vozilu in na zemljevidu se izriše pot
od trenutne lokacije vozila (ali od lokacije Domači – POI, v kolikor je ta vnesena) do vnesene
lokacije opravila.
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Opravila – tretji način vnosa
Korak 1: Za dodajanje opravil lahko uporabnik klikne na gumb »Išči« desno zgoraj pri iskalniku.

Korak 2: Na desni strani zaslona se ob planiranju pojavijo vse v sistem vnesene interesne točke
v bližini planirane poti, ki jih lahko uporabnik dodaja v dnevni plan obiskov. Poleg se nahaja
tudi napredni iskalnik (»Napredno iskanje«), ki omogoča iskanje glede na tip interesne točke
ali glede na zadnji obisk.

Korak 3: S klikom na »Išči« se prikaže seznam vnesenih interesnih točk. Uporabnik obkljuka
kvadratke pri interesnih točkah ter klikne »Dodaj izbrane vozilu«.
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Korak 4: S klikom se v opravila vnesejo vse izbrane Interesne točke, ki jih uporabnik lahko
izbriše ali spremeni zaporedje. Za potrditev plana obiskov se klikne na »Shrani«.

Opravila – četrti način vnosa

Korak 1: Za dodajanje opravil več vozilom hkrati uporabnik klikne na gumb »Napredno
iskanje«, desno zgoraj.

Korak 2: Nato lahko izbere »Tip interesne točke« z obkljukanjem kvadratka ter obdobje
oziroma zadnji obisk interesne točke in klikne na gumb »Išči«.

Korak 3: Na desni strani zaslona se prikaže seznam vseh interesnih točk, ki so bile obiskane v
vnesenem obdobju oziroma dne 1.10.2019 od 02:26 do 23:26 ure.

Korak 4: Uporabnik obkljuka kvadratke pri tistih interesnih točkah, ki jih želi dodati v plan
obiskov. S klikom na ikono uporabnik izbere vse prikazane Interesne točke.
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Korak 5: S klikom na gumb »Splaniraj izbrane« se prikaže forma za načrtovanje transporta
(obiskov) za več izbranih vozil in interesnih točk.
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Korak 6: Uporabnik lahko v spustnem meniju zamenja dan obiskov, lahko izloči ali doda vozila
v seznam ali izloči izbrane interesne točke z obkljukanjem ali odkljukanjem kvadratkov. S
klikom na »Porazdeli transport« se izbrane interesne točke optimalno razporedijo po vseh
izbranih vozilih. S klikom »Sprejmi načrt in shrani« se shrani nov načrt vožnje pri izbranem
vozilu. Postopek za urejanje opravil pri posameznem vozilu je opisan pri »Opravila – tretji način
vnosa«.
Skrij / Prikaži POI

S klikom na gumb »Skrij / Prikaži POI« lahko na zemljevidu prikažete ali skrijete vnesene
interesne točke.
Pregled realizacije
S klikom na »Pregled realizacije« lahko pregledate, ali so bila planirana opravila oziroma
aktivnosti tudi realizirane.
Urejanje predlog
S klikom na gumb »Urejanje predlog« imate možnost kreiranja novih in urejanja obstoječih
predlog za načrtovane ali ponavljajoče aktivnosti v prihodnje (npr. 1x mesečno obiščete
določene stranke).
S klikom se odpre forma za izbiro vozila, voznika in časovnega intervala ter možnost kreiranja
predloge.

48

Z obkljukanjem kvadratka
shranjevanja predloge delovnega naloga.

se uporabniku omogoči možnost

Z odkljukanjem kvadratka
se uporabniku omogoči možnost
shranjevanja predloge delovnega naloga ter možnost shranjevanja in zaključevanja delovnega

naloga. Ko je delovni nalog zaključen, ga ni več mogoče urejati. Pri zaključevanju delovnega
naloga se kreira tudi zahtevek za rezervacijo vozila.

S klikom na gumb
uporabnik dodaja nova opravila s pomočjo iskalnika z vnosom
naziva in klikom na gumb »Išči« ali s klikom na gumb »Nova stranka«, v kolikor stranke, pri
kateri namerava izvesti določeno aktivnost, še ni v sistemu.
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Po vnosu vseh opravil uporabnik vpiše »Ime predloge« in klikne na gumb »Shrani predlogo
delovnega naloga«.

S klikom na gumb »Shrani predlogo delovnega naloga« se novo ustvarjena predloga shrani. S
klikom na ikono se predloga odpre in ureja, s klikom na ikono se predloga izbriše, s klikom
na ime predloge
pa se prikaže vsebina predloge.
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Pri dodajanju opravil v predlogo se uporabniku prikažejo nazivi strank v bližini izbrane
interesne točke (lokacije opravila), njihov naslov, oddaljenost in datum zadnjega obiska.
Uporabnik dodaja stranke v predlogo s klikom na gumb »Dodaj v predlogo« .
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Natisni
S klikom na gumb »Natisni« natisnete ali shranite celotno pot oziroma plan dela za izbrano
vozilo v PDF.

Po potrebi lahko za planiranje obiskov omogočimo tudi načrtovanje za 7-dnevno obdobje.

Geotočke

Geotočka je vsaka točka, ki se jo avtomatsko pošlje na Garmin terminal, ko se posamezno
vozilo približa tej točki (1,1 km za sledenje po Sloveniji in 13 km za sledenje po tujini). Uporablja
se za opozorila ali usmeritve voznikom (radarji, nevarni odseki, …).

S klikom na ikono »Nova geotočka« se prikaže možnost kreiranja nove geotočke. Nova
geotočka se kreira s klikom na gumb »Nova geotočka«, kamor uporabnik vnese naslov ali že
ustvarjeno interesno točko.
Po izbiri geotočke se vpiše tekst, ki se pošlje na Garmin navigacijo, ko se vozilo približa
posamezni lokaciji.

Ustvarjeno geotočko aktivirate s klikom na gumb »Aktiviraj«.

Vozila - Aktualno
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Stanje vozil
Po uspešni prijavi se vam na zaslonu prikaže trenutno stanje vseh vozil s podatki o trenutni
lokaciji, prijavljenemu vozniku, številu prevoženih kilometrov na tekoči dan, ECO vožnji, porabi
goriva, temperaturi tovornega prostora in trenutni hitrosti (vozilo se giblje ali stoji). Za vozila,
ki uporabljajo baterijske enote, se prikaže tudi odstotek napolnjenosti baterije.

Pri vozilih z vgrajenim ID čitalcem pa se prikaže ime v vozilu prijavljenega voznika. V kolikor
vozilo vozi vedno isti voznik, se lahko prikaz voznika v vozilu nastavi v »NASTAVITVAH« s klikom
na »Nastavitve – Vozniki«. V primeru avtoprevoznikov se v stanju vozil lahko prikaže tudi
podatek o izkoriščenih bonusov ur voženj za posamezni teden.
S klikom na ikono
lahko preverite trenutno lokacijo vozila in spremljate njegovo pot ter
smer gibanja na zemljevidu v realnem času.

S klikom na naziv posameznega vozila se vam odpre podstran z zadnjimi podatki o vozilu. S
klikom na ikono se odpre novo pojavno okno za načrtovanje poti od trenutne lokacije vozila
do željene lokacije z vmesnimi postanki (več v nadaljevanju pri Načrtovanju poti).
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Prikažejo se podatki o vozilu (naziv vozila, opis vozila, čas zadnjega prejetega podatka skupaj
s koordinatami, stanje vozila – miruje / se giblje, lokacija in zadnja opozorila) in zadnji postanki
začetek postanka, trajanje postanka in lokacija postanka oziroma interesna točka - POI). S
klikom na
se prikaže zadnja lokacija vozila na zemljevidu, s klikom na
se
prikaže dnevno poročilo in s klikom na
se prikaže seznam interesnih točk v bližini,
oddaljenost, tip in zadnji obisk.
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Izvoz postankov

S klikom na gumb »Izvoz postankov« se vam ponudi možnost, da za izbrano vozilo ali vsa vozila
v sistemu izvozite postanke v excel, xml ali CSV obliko od danes dalje, za teden, mesec, prejšnji
mesec ter zadnjih 100, 500 in 1000 postankov.

Izvoz vseh pozicij

S klikom na gumb »Izvoz vseh pozicij« se vam ponudi možnost, da za izbrano vozilo izvozite
seznam vseh pozicij vozila za poljubno izbrani časovni interval in za različne hitrosti.

Načrtovanje poti in izračun vožnje
S klikom na ikono se vam odpre novo okno za načrtovanje poti in izračun časa vožnje od
trenutne lokacije vozila do željene lokacije.
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Uporabnik poleg ciljne lokacije lahko vnese tudi vmesne postanke s klikom na gumb »Vmesni
postanek«. Za izris poti na zemljevidu klikne na gumb »Prikaži pot«. S klikom se prikaže
razdalja, čas trajanja vožnje in cena poti.

Stanje prikolic
V stanju vozil se lahko poleg registrske oznake vozila prikaže tudi registrska oznaka prikolice,
ki jo vleče posamezno.
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V seznamu prikolic so belo obarvane prikolice, ki so pripete na posamezno vozilo. Poleg
prikolice se prikaže tudi vozilo na katerega je pripeta prikolica. Rdeče obarvane prikolice so
proste prikolice. Poleg registrske oznake se prikaže čas kdaj je bila prikolica odpeta zadnja
lokacija.

Za dodajanje prikolice vozilu se klikne na ikono

, za odstranitev poa na ikono

.

Sledenje na zemljevidu

S klikom na zavihek »Sledenje na zemljevidu« se na zaslonu prikaže seznam vseh spremljanih
vozil in njihova lokacija na zemljevidu.

Privzeto so v seznamu označena in na zemljevidu prikazana vozila, ki se trenutno gibljejo. To
lahko spremenite v »NASTAVITVAH« s klikom na »Nastavitve - Zemljevid - Izbrana vozila na
zemljevidu«.
Za prikaz lokacije posameznih vozil na zemljevidu obkljukajte
kvadratek ob nazivu. Na zemljevidu lahko spremljate več vozil
hkrati. V seznamu, pod nazivom (registrsko številko) je izpisana
trenutna hitrost vozila ter število prevoženih kilometrov na tekoči
dan. Trenutna hitrost je obarvana z zeleno, rumeno in rdečo barvo
glede na trenutno hitrost vozila in njegovo določeno maksimalno
hitrostjo, ki je določena v »NASTAVITVAH« s klikom na
»Nastavitve - Vozila«.
Klik na simbol vozila na zemljevidu izpiše podrobnejše informacije o izbranem vozilu (lokacijo,
aktivnost, števec kilometrov, prevožene kilometre v izbranem dnevu, ime voznika, zadnji
podatek in zadnji premik).
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Za hitri prikaz trenutne lokacije izbranega vozila obkljukate kvadratek pred nazivom in kliknite
na ikono . Ob kliku na ikono se zemljevid avtomatsko premakne na lokacijo izbranega vozila.
Simbol kuverte omogoča pregled vseh poslanih sporočil preko Garmin terminala za izbrano
vozilo. Simbol telefona omogoča pošiljanje hitrih sporočil preko Garmin terminala. Ti dve
možnosti sta možni le v primeru vgradnje zmogljivejše GPS naprave, ki je priklopljena na
Garmin terminal. S klikom na ikono označite vsa vozila na seznamu. S klikom na ikono
označena vozila izklopite, neoznačena pa vklopite. S klikom na ikono
se na zemljevidu
prikažejo le vozila, ki se premikajo.
S klikom na ikono prikažete ali skrijete podrobnosti vozila. Klik na ikono
osveži stanje
vozil. Funkcija
omogoča avtomatsko premikanje karte skupaj z vozilom ter tudi bolj
pogosto javljanje v času takega sledenja. Funkcija
prikaže planirane postanke
na zemljevidu.
Blokada vozila

Funkcionalnost omogoča blokado motorja ter zaklepanje ključavnice motorja. Zaradi garancije
vozil izvajamo samo pred-pripravo za priklop na elektroniko vozila. Priklop je potrebno opraviti
pri pooblaščenem prodajalcu oziroma serviserju vozila.

S klikom na blokada vozila se prikaže možnost, da uporabnik v spustnem meniju izbere vozilo,
ki bi ga rad blokiral oziroma odblokiral. S klikom na »Blokiraj« se odpre podstran za blokado
motorja.
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Vrste blokad: izklop pretoka goriva, izklop kontakta in preprečitev ponovnega vžiga.
Alarmi

S klikom na »Alarmi« se vam prikaže orodje za izbiro oziroma prikaz različnih opozoril in
alarmov (prehitra vožnja, predolg postanek, nepooblaščen premik, ...) za izbrani časovni
interval (v zadnjem tednu, kadarkoli, danes, ta teden, prejšnji teden, …).

Uporabnik v spustnem meniju izbere časovni interval (ta teden, kadarkoli, danes, …) in
obkljuka alarme. S klikom na »Išči« se prikaže seznam vseh sproženih alarmov in opozoril.
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S klikom na ikono
uporabnik potrdi, da je opozorilo obravnaval. Nepotrjena opozorila so
obarvana z rdečo, potrjena pa se obarvajo v belo barvo. Pri posameznem opozorilu lahko
uporabnik vpiše opombo s klikom na ikono . Nekatera opozorila imajo na voljo pregled
lokacije na karti s klikom na ikono . Tipe opozoril nastavite v zavihku »NASTAVITVE« s klikom
na »Nastavitve – Nastavitve alarmov«.

Načrtovanje poti

Funkcionalnost omogoča prikaz trajanja vožnje od izbrane začetne lokacije do željene lokacije
z dodajanjem vmesnih postankov. Uporabnik lahko doda tudi več vmesnih postankov. Ko doda
vse postanke, klikne na gumb »Prikaži pot«. S klikom se prikažejo podatki o celotni poti in pot
na zemljevidu.

V kolikor želite načrtovati pot od trenutne lokacije vozila do željene lokacije vozila kliknete na
modul »VOZILA« in nato pri posameznem vozilu kliknete na ikono
pri trenutni lokaciji
izbranega vozila.
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S klikom na ikono
se prikaže GPS pozicija trenutne lokacije. Za načrtovanje poti se v polje
»Konec« vnese naslov končne lokacije ter po potrebi doda vmesni postanek s klikom na gumb
. Za prikaz relacije se klikne na gumb
.

Vozila - Poročila
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Poročila za prevoznike

S klikom na »Poročila za prevoznike« se prikaže forma, kjer uporabnik v spustnem meniju
izbere vozilo, obdobje (od - do) in klikne na gumb »Prikaži«.

Po kliku na gumb »Prikaži« se bodo za izbrano vozilo in časovno obdobje izpisali prevoženi
kilometri, najvišje ter povprečne hitrosti in časi voženj za posamezni dan. Prav tako je za vsak
dan zapisana država začetka vožnje in država konca vožnje.

V naslednjem razdelku »Dnevnice« so prikazani vstopi in izstopi iz posamezne države, čas
zadrževanja vozila po državah ter prevoženi kilometri.
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V razdelku »Države« je vse skupaj združeno po državah.

V razdelku »Tahograf« so prikazani počitki in vožnja. Upoštevane so osnovne zakonske
omejitve glede časa voženj ter počitkov in z rdečo barvo so označene prekoračitve teh
zakonskih omejitev. Podatki, ki se v razdelku Tahograf upoštevajo, so vzeti iz GPS-a in se od
dejanske vrednosti tahografa lahko razlikujejo.

Razdelek »Relacije« vsebuje vse prevožene relacije za izbrano vozilo in obdobje ter lokacijo
začetka ter konca, čas odhoda, prihoda, trajanje ter število kilometrov posamezne relacije.
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Transportni obračun

S klikom na »Transportni obračun« se prikaže forma, kjer uporabnik v spustnem meniju izbere
vozilo, obdobje (od - do) in klikne na gumb »Prikaži«.

Po kliku na gumb »Prikaži« se bodo za izbrano vozilo in časovno obdobje izpisali vstopi in
izstopi iz posamezne države, čas zadrževanja vozila po državah ter prevoženi kilometri.
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V tabeli »Države« je vse skupaj združeno po državah.

Pri tabeli »Obračun« so upoštevane dnevnice ter kilometrina za obračun plače. Za vnos
cenovnih vrednosti za posamezno državo in kilometrino se obrnite na svojega skrbnika.

Telemetrija
S priklopom sledilne naprave na računalnik vozila si lahko zagotovite vse potrebne podatke, ki
jih potrebujete za spremljanje dejanske kilometrine vozila, za zmanjšanje porabe goriva,
podaljšanje življenjske dobe vozila, povečanje odgovornosti in večjo varnost voznikov ter
tovora.
S klikom na funkcionalnost »Telemetrija« se vam za posamezno vozilo prikaže ocena vožnje,
prevoženi kilometri, povprečna poraba na 100 km ter poraba goriva v litrih.

V kolikor pri katerem vozilu kakšen podatek manjka, je potrebno preveriti to funkcijo na
samem vozilu pri pooblaščenem servisu, saj vozilo ne javlja vseh podatkov preko FMS
vmesnika.
V kolikor v spustnem meniju izberete posamezno vozilo se vam prikažejo bolj podrobni
podatki o vozilu za izbrani časovni interval. Poročilo lahko tudi natisnete s klikom na »Natisni
poročilo«.
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Ocena voznika

Status voznika
Pri statusu voznika je prikazan status voznika, ki ga sporoča tahograf preko FMS vmesnika v
vozilo. Hitro lahko preverite, v kolikor ima voznik predolg čas nakladov/razkladov oz. dela.

Poraba goriva
Pri porabi goriva lahko preverite porabo goriva v l/100 km po tovornjaku. Spodaj je napisana
tudi skupna povprečna poraba in skupna poraba goriva za izbrano obdobje, kar lahko
primerjate s točenji.

Števec kilometrov
Števec kilometrov v FMS poročilih je identičen s števcem kilometrov na tovornjaku in je
neodvisen od GPS podatkov.
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Obrati motorja
Z obrati motorja lahko hitro preverite ekonomičnost vožnje. V kolikor so obrati pod 1000 dalj
časa, je vozilo predolgo mirovalo s prižganim motorjem. Pri previsokih obratih pa je poraba
goriva bistveno višja kot pri nižjih obratih.
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Obremenjenost motorja
Na grafu obremenjenosti motorja lahko preverite moč delovanja motorja v %. Ob zmerni
uporabi bi morala biti obremenjenost motorja okoli 60%. Obremenjenost motorja in
posledično poraba goriva je odvisna tudi od teže tovora.

Stopalka za plin
Preko grafa stopalke za plin lahko preverite, ali ima voznik zmerno ali sunkovito vožnjo.

Temperatura tovornega prostora
Preko grafa lahko lahko preverite temperaturo tovornega prostora.
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Vlažnost
Preko grafa lahko lahko preverite vlažnost prostora.

Zunanja napetost
Preko grafa zunanje napetosti lahko preverite trnutno in preteklo napetost akumulatorja.

Transponders

Večje delovne stroje, vozila in tovornjake lahko sledimo v realnem času in pregledujemo
zgodovino aktivnosti preko vgrajenih GPS/GPRS sledilnikov, medtem ko je sledenje manjših
delovnih strojev, orodij, priključkov, prikolic, samokolnic, mešalcev in zabojnikov na takšen
način težje slediti. Za sledenje stvari, ki nimajo lastnega napajanja se uporablja EasyTracker
oddajnike (Transponderje). Nameščeni EasyTracker oddajniki ves čas oddajajo radio signal, ki
ga zaznajo bižnje GPS/GPRS sledilne naprave podjetja. Te sledilne naprave preko GPRS
omrežja pošljejo podatke o GPS lokaciji EasyTracker oddajnikov na strežnik, kjer se obdelajo
in prikažejo v spletni aplikaciji EasyTracker.
69

KORAK 1: EasyTracker oddajniki namestite z vijaki ali uporabite dvostranski lepilni trak.
KORAK 2: Prijavite se v sistem EasTracker in kliknite zgoraj na »Nastavitve« ter levo na
»Transponders«. EasyTracker oddajniki (Transponder) preimenujete s klikom na »Uredi«.

KORAK 3: S klikom na »Uredi« se vam odpre forma za urejanje. V polje »Naziv« preimenujte
ime EasyTracker oddajniki npr. iz transponder_2 v Drobilnica. Po spremembi kliknite na
»Shrani«,

KORAK 4: Po preimenovanju kliknite zgoraj na modul »VOZILA« in levo na »Transponders«. S
klikom na naziv (3) se vam odpre podokno za iskanje podatkov katera vozila in kdaj so zaznala
Bluetooth odajnik v izbranem časovnem intervalu. S klikom na ikono (4) se prikaže lokacija
Bluetooth odajnika na zemljevidu.
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KORAK 5: Klikom na naziv Bluetooth oddajnika (3) omogoča iskanje podatkov katera vozila in
kdaj so zaznala Bluetooth odajnik v izbranem časovnem intervalu. Poročilo lahko izvozite v
excel.

Poročila strojev

Funkcionalnost »Delovanje stroja« je namenjena spremljanju in ugotavljanju dejanske
uporabe delovnega stroja.

Preko sistema EasyTracker lahko nadzorujemo tudi dejanski čas dela stroja. Čas dela stroja
lahko merimo glede na pospeškomer, obrate motorja in koliko časa je bil stroj prižgan (pod
kontaktom) ter dejanski delovni čas stroja. V kolikor je potrebno, uredimo tudi priklop
senzorjev na hidravlične ali električne sklope, ki poganjajo dodatno mehanizacijo (posipalec,
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hidravlika za dvig kiperja ali žlice, kosilnica,… itd.). Glede na podatke, zajete iz teh senzorjev,
uredimo pravilni prikaz delovnih ur stroja.
Za vsak stroj lahko s tem poročilom pregledate, ali je potrebno stroj premestiti na drugo
lokacijo, kjer bi bila njegova uporaba bolj učinkovita. Obrate motorja in ostale zajete podatke
lahko prikažemo tudi na ločenih grafih ali tabelah.
Efektivni delovni čas stroja
Pri gradbeni mehanizaciji lahko poleg spremljanja časa kontakta stroja spremljamo tudi
efektivni delovni čas stroja s pomočjo pospeškomera. Na ta način lahko ugotovimo, kdaj in
koliko časa je stroj deloval v prostem teku ali s kontaktom in kdaj ter koliko časa je stroj
dejansko deloval (aktivno delovanje).
KORAK 1: Kliknete na modul »VOZILA«, nato kliknete na »Poročila strojev«. KORAK 2: V
spustnem meniju izberite vozilo in nato na časovni premici kliknete na datum. KORAK 3: Med
meseci se premikate s klikom na ikono puščice.
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Funkcionalnost »Delovanje stroja« je namenjena spremljanju in ugotavljanju dejanske
uporabe delovnega stroja. Vijola barva predstavlja čas, ko je delavec v delovnem stroju imel
prižgan kontakt oziroma je stroj bil v prostem teku. Rdeča barva pa predstavlja dejanski čas
obratovanja oziroma delo stroja. Funkcionalnost grafično prikaže aktivno in pasivno
spremljanja delovanja stroja, kar pomeni, da poleg spremljanja lokacije in gibanja stroja na
zemljevidu (vožnja nad 4 km/h) ter spremljanje časa, ko je stroj pod kontaktom omogočamo
tudi spremljanje dejanskega delovanja stroja (aktivno delo).
Slika: Kontakt in aktivno delovanja stroja na 24 urnem grafu

V tabeli se prikažejo podatki o skupnem času trajanja kontakta, času trajanja hitrosti nad 4
km/h in času aktivnega dela.
Slika: Poročila strojev - prikaz časa kontakta in aktivnega delovanja stroja
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Slika: Kontakt in pospešek na časovnem grafu

Na ta način lahko hitro ugotovite koliko časa se je s strojem dejansko aktivno delalo in koliko
časa je stroj miroval s kontaktom oziroma deloval v prostem teku. S klikom na »Detajli« se
prikaže podrobnejši pregled delovanja stroja.

Efektivni delovni čas HIAB
Funkcionalnost »Delovanje stroja« je namenjena tudi spremljanju dejanske uporabe HIAB
dvigala. Vijola barva predstavlja dejanski čas uporabe HIAM dvigala.
Slika: Odgon in čas uporabe HIAB na 24 urnem grafu
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Funkcionalnost grafično prikaže aktivno in pasivno spremljanja delovanja stroja, kar pomeni,
da poleg spremljanja lokacije in gibanja stroja na zemljevidu (vožnja nad 4 km/h) ter
spremljanje časa, ko je stroj pod kontaktom omogočamo tudi spremljanje dejanskega
delovanja stroja (aktivno delo).

Slika: Poročila strojev - prikaz časa uporabe HIAB in lokacija uporabe

Slika: Trošarina – prikaz časa razklada oziroma uporabe HIAB

Dnevna poročila
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S klikom na »Dnevna poročila« se prikaže forma za izbiro vozila in dneva na časovni premici.
Vozilo, za katerega želite podatke, lahko zamenjate v padajočem meniju. Datum poročila
spremenite s klikom na ustrezni dan v mesecu. Po mesecih se premikate z gumboma levo,
desno ob skrajnih koncih na časovni premici.

Poročilo o vozilu
Poročilo za vozilo za izbrani dan si lahko natisnete s klikom na »Natisni poročilo«, si zgodovino
poti ogledate na zemljevidu s klikom na »Pot dneva na zemljevidu.«, si lahko izvozite pozicije
s klikom na »Izvoz vseh pozicij« ali si poročilo izvozite v excel s klikom na »Izvoz poročila v
excel«.

Seznam postankov
Na dnevnih poročilih je viden seznam vseh postankov za izbrani dan in vozilo. V primeru, da
se v bližini postanka nahaja interesna točka, se poleg lokacije postanka izpiše ime interesne
točke.

Če želite videti točno lokacijo postanka na zemljevidu, kliknite na ikono . Postanki, ki so
trajali predolgo ali premalo časa, so obarvani z rdečo. Opozorila o predolgih ali prekratkih
postankih si nastavite s klikom na »Nastavitve-Nastavitve alarmov«.
Vožnja
Če želite ugotoviti vožnjo vozila in tako določiti realni delovni čas, si lahko ogledate graf
»Vožnja«. Z modrimi črtami so označena obdobja, ko se je vozilo premikalo, prazni deli grafa
pomenijo, da je vozilo stalo.
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Relacije
V poročilih se prikažejo daljše prevožene relacije. Za vsako relacijo je naveden kraj in čas
odhoda ter prihoda in število prevoženih kilometrov. Znotraj relacije so lahko bili z vozilom
opravljeni tudi krajši postanki, ki v poročilu niso zajeti. Kaj vse se združuje pod eno relacijo, si
lahko nastavite v nastavitvah s klikom na »Nastavitve-Poročila«.

Urna statistika
V dnevnih poročilih je vključena tudi urna statistika, ki za vsako uro v dnevu prikaže prevoženo
razdaljo, najvišjo hitrost, povprečno hitrost in podatke o postankih.
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Vožnja – dnevni graf
»Dnevni graf« povprečne hitrosti in prevoženih kilometrov za posamezno uro v dnevu je viden
pod tabelaričnim izpisom urne statistike.

Dnevna poročila za delovni stroj
KORAK 1: Kliknete na modul »VOZILA«, nato kliknete na »Dnevna poročila«, nato na časovni
premici kliknete na datum in spodaj se prikažejo podatki o delovanju stroja (začetek, konec in
delovanje).

Dnevna poročila za HIAB
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Uporabniku se na izbrani dan prikaže seznam vseh postankov, začetek in konec postanka,
trajanje postanka in čas delovanja dvigala (čas kontakta) ter lokacija s klikom na ikono .

Uporabniku se na izbrani dan prikaže skupni čas (od - do) delovanja dvigala (trajanje
kontakta).

Mesečna poročila

Mesečna poročila so namenjena hitremu in osnovnemu pregledu uporabe vozila za celotni
mesec. Izbira vozila in časovnega obdobja za poročilo je podobna kot pri dnevnih poročilih.
Vozilo si izberete v padajočem menuju, posamezni mesec pa s klikom na ime meseca.
Poročila vozil
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Poročilo o vozilu
Na mesečnih poročilih je vidna statistika ravnanja z vozilom glede na dan v mesecu. Na dnevni
statistiki lahko vidite za vsak dan v izbranem mesecu prevoženo razdaljo, najvišjo hitrost,
povprečno hitrost, število postankov in trajanje postankov.

Dnevna statistika
V mesečnih poročilih je prav tako seznam vseh postankov za trenutno gledani mesec.

Mesečna poročila za delovni stroj
KORAK 1: Kliknete na modul »VOZILA«, nato kliknete na »Mesečna poročila«, nato na časovni
premici kliknete na datum in spodaj se prikaže Poročilo o delovnem stroju, dnevna statistika
in seznam postankov stroja ter lokacija stroja (začetek, trajanje in POI).
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Mesečna poročila vseh vozil
Uporabnik lahko z enim klikom pripravi mesečno poročilo vseh vozil v excel datoteki.
KORAK 1: Kliknete na modul »VOZILA«, nato kliknete na »Mesečna poročila« in nato Kliknete
na »Izvoz poročila vseh vozil v Excel«.

Uporabniku se v excel datoteki na voljo skupni podatki za vsa vozila ter podatki v ločenih
zavihkih za posamezno vozilo.
Slika mesečni pregled vseh vozil
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Slika mesečni pregled za posamezno vozilo

Poročila za obdobje

Poleg dnevnih in mesečnih poročil vam »Poročila za obdobje« omogočajo pregled aktivnosti
za poljubno izbrani časovni interval po vozniku in po vozilu.

V vnosnem polju izberite vozilo ali voznika ter vpišite obdobje, za katerega vas zanimajo
vožnje. V kolikor nimate možnosti izbirati voznika v sistemu, nimate vnesenih voznikov.
Voznike določite s klikom na »Nastavitve – Vozniki«. Potem ko izberete vozilo ali voznika ter
obdobje, kliknite na gumb »Prikaži«.
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Poročilo za obdobje po vozilu
Po kliku na gumb »Prikaži« se vam prikaže seznam voznikov, ki so v izbranem obdobju vozili
izbrano vozilo in trajanje vožnje.

Poleg tega se prikažejo prevoženi kilometri v delovnem in izven delovnega časa.
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Prikažejo se tudi relacije vozila s časom začetka, konca ter številom prevoženih kilometrov.
Vsaka relacija je prav tako označena, ali je bila narejena znotraj ali izven delovnega časa.
Delovani čas si nastavite v nastavitvah s klikom na »Nastavitve – Poročila – Delovni čas
(dnevni/nočni termin)«.

Na koncu poročila se prikažejo vsi postanki vozila ter urna statistika za izbrano obdobje
podobno kot v dnevnih poročilih. Predlogi ali prekratki postanki se obarvajo rdeče.

Poročilo za obdobje po vozniku
Po kliku na gumb »Prikaži« se vam prikaže seznam vozil, ki jih je v izbranem obdobju vozil
zaposleni.
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Prikaže se čas vožnje in število prevoženih kilometrov v in izven delovnega časa.

Prikažejo se relacije, ki jih je opravil po dnevih s posameznim vozilom, čas odhoda in prihoda,
trajanje in število prevoženih kilometrov.

Prikaže se seznam postankov s posameznim vozilom, začetek postanka, trajanje postanka na
posamezni interesni točki. V primeru predolgih ali prekratkih postankov se vrstica obarva v
rdeče.
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Urna statistika prikaže aktivnost po urah v posameznih dnevih.

Poročilo za obdobje za delovni stroj
KORAK 1: Kliknete na modul »VOZILA« (1), nato kliknete na »Poročila za obdobje« (2), nato
vnesete časovni interval (3) in kliknite na Prikaži (4). Spodaj (5) se prikažejo podatki o
delovanju stroja (od – do in trajanje kontakta).

Delovni čas

Delovni čas vam prikaže delovne ure za uporabnike posameznega vozila za izbrano obdobje.

Podatke lahko sortirate v »delovni čas« ter »izven delovnega časa«. S klikom na gumb lahko
izbrane podatke izvozite v Excel tabelo. Delovni čas podjetja si lahko nastavite s klikom na
»Nastavitve – Poročila – Delovni čas (dnevni/nočni termin)«.
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Plan razvoza

Funkcionalnost omogoča načrtovanje opravil (prevozov) po regijah ali relacijah, ki jih določi
uporabnik. S pomočjo modula na enostaven način načrtujete dostavo pošiljk, saj sistem glede
na naročila sproti izračunava in prikaže količino naročenega goriva. Modul plan prevoza vam
omogoča uvoz in izvoz podatkov iz vašega ERP sistema (naročilnice).

Poročila za traktorje

S klikom na funkcionalnost »Poročila za traktorje« se prikaže obrazec za vnos časovnega
intervala za pripravo poročila o obdelovanju površin. Uporabnik določi časovni interval ter za
prikaz klikne »Prikaži«.

V poročilu se prikaže naziv vozila, skupni čas dela na interesni točki POI (hh:mm), obdelana
površina v hektarih (ha) ter čas dela na hektar (čas/h).
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S klikom na gumb »Predogled« se za izbrani časovni interval prikaže podrobnejše poročilo o
obdelanih površinah ločeno po posamezni obdelovalni površini (poligonu), ki se jo je
predhodno ustvarilo preko funkcionalnosti »Interesne točke«.

S klikom na ikono zemljevida

se na zemljevidu prikaže dejansko obdelana površina.
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Vnos polj oziroma obdelovalnih površin
Za pripravo poročila za traktorje je potrebno najprej ustvariti poligon oziroma obdelovalne
površine preko funkcionalnosti »Interesne točke«.

Korak 1: Za dodajanje nove obdelovalne površine kliknite »Nova interesna točka«. Odpre se
vam novo okno za vnos podatkov o obdelovalni površini. Po vnosu podatkov kliknite na najdi
naslov ali vnesete GPS koordinate s klikom na gumb »Ročne koordinate«.

Korak 2: V iskalnik vnesete naslov v bližini lokacije, ime podjetja ali naslov ter kliknite na
»Iskanje«.
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Korak 3: V kolikor je lokacija prava kliknite na »Izberi naslov« za določitev lokacije obdelovalne
površine.

Korak 4: V kolikor lokacija ni ustrezna lahko kliknete in zadržite miško na ikoni lokacije
prenesete na željeno lokacijo. Za potrditev lokacije kliknite na »Izberi naslov«.

in jo

Korak 5: Ko je lokacija interesne točke oziroma obdelovalne površine določena kliknete na
kvadratek »Za lokacijo uporabi poligon« in nato kliknite na »Nastavitev poligona na mapi«.
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Korak 6: S klikom se vam prikaže krogec na zemljevidu. Uporabnik nato prisloni kurzor miške
na krogec, da se le ta obarva rdeče in nato z levim klikom miške klikne v krogec ter zdrži in
povleče miško v katerokoli smer.

Korak 7: S klikom na krogce in vlečenjem se oblikuje poligon. S klikom na ikono
se zadnji
premik lahko razveljavi. S klikom na gumb »Satellite« aktivirate satelitski prikaz, ki vam olajša
delo.
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Korak 8: Ko uporabnik ročno nastavi poligon oziroma obdelovalno površino le to shrani s
klikom na »Uporabi poligon«.
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Korak 9: Pri interesni točki pri polju se prikažejo koordinate ustvarjenega poligona. Za
potrditev na dnu klikne na »Shrani«.

Evidenca delovnega časa

Funkcionalnost »Evidenca delovnega časa« je namenjena registraciji delovnega časa na terenu
s pomočjo ID čitalca, ki se vgradi v vozilo, tako ni več potrebe, da bi se delavci za prijavo ali
odjavo iz službe vozili najprej v podjetje in nato na teren. Na ta način prihranimo zaposlenim
nekaj stresa in precej časa.
Evidenca delovnega časa vam prikaže zbir delovnih ur vseh zaposlenih za izbrano obdobje.
Delovne ure se štejejo glede na čas prijave zaposlenega v vozilu. Za začetek se upošteva prva
prijava za posamezen dan in za konec se upošteva čas zadnje prijave za posamezni dan.
Za pripravo poročila izberite časovno obdobje ter kliknete na gumb »Prikaži«.

Za izbrano obdobje se vam prikažejo delovne ure za posameznega zaposlenega za celotno
obdobje in po posameznih dnevih.
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Podatke lahko izvozite v Excel tabelo tako, da obkljukate polje »Izvoz« ter kliknete na
»Prikaži«. Za vodenje evidence delovnega časa na terenu je v vozilo potrebno vgraditi ID
čitalec, ki omogoča prijavo zaposlenega z i-Button ključkom.
Vgradnjo ID čitalca se priporoča tudi v primeru, ko v podjetju vozila iz voznega parka vozi več
različnih voznikov. S tem se omogoča neprestano spremljanje voznika v času uporabe vozila.
V primeru, ko se vozniki pozabljajo prijaviti v vozilu, omogočamo vgradnjo piskača, ki voznika
s piski opozarja, da je neprijavljen v vozilo (ni možno v primeru evidence delovnega časa).
Voznike lahko tudi ročno vnesemo v sistem naknadno, v kolikor se uporabniki pozabijo prijaviti
z identifikacijskim ključkom ali se identifikacijski ključki ne uporabljajo.

ECO vožnja
Funkcionalnost ECO vožnja je namenjena spremljanju in ugotavljanju načina vožnje za vozila
in po voznikih, ki so prijavljeni v vozilu. Funkcionalnost upošteva parametre pospeševanja,
zaviranja in vožnje v ovinke. Agresivno pospeševanje, ostro zaviranje in ostro zavijanje ter
prekoračitev hitrosti vplivajo na varnost voznika in ostalih udeležencev v prometu ter
povečujejo stroške vzdrževanja vozila in porabo goriva.
Funkcionalnosti ECO vožnja upošteva parametre pospeševanja, zaviranja in vožnje v ovinke in
s pomočjo matematične formule izračuna način vožnje z ocenami od 1 do 10. Višja ocena
pomeni bolj ekonomično vožnjo in je obarvana v zeleno, nižja ocena je obarvana rdeče in
nakazuje na bolj agresivno vožnjo. V primeru zmerne vožnje se oceana obarva v sivo.
Slika 1: Vpliv pospeševanja na porabo goriva
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Slika 2: Vpliv agresivne vožnje na obrabo pnevmatik

ECO vožnja po vozilih spremljamo v dnevnih (Relacije) in mesečnih poročilih (Poročilo o vozilu
in Dnevna statistika) ter v poročilih za obdobje (Vozniki, Relacije), medtem ko se ECO vožnjo
po voznikih spremlja v poročilih za obdobje (Vozniki). ECO vožnja se prikaže tudi pri
funkcionalnosti stroški vozila.

Slika 3: Prikaz ECO vožnje v dnevnem poročilu (Relacije)

Slika 4: Prikaz ECO vožnje v mesečnem poročilu (Poročilo o vozilu)

Slika 5: Prikaz ECO vožnje v mesečnem poročilu (Dnevna statistika)
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Slika 6: Prikaz ECO vožnje po voznikih

Slika 7: Prikaz ECO po relacijah

Slika 8: Prikaz ECO vožnje vozila v modulu »Stroški vozila«

Uvoz podatkov

Uporabnik glede na naročniško pogodbo in dodeljene pravice lahko nove stranke oziroma
interesne točke v sistem vnaša ročno in/ali s pomočjo funkcionalnosti za avtomatski uvoz
podatkov, ki se opravi s klikom na funkcionalnost »Uvoz podatkov«. S klikom se prikaže forma
za uvoz. V nadaljevanju je po korakih opisan postopek uvoza strank oziroma interesnih točk v
sistem EasyTracker in EasyPosel CRM.
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Korak 1: Za uvoz podatkov iz Excel datoteke uporabnik klikne na »Prebrskaj« in izbere
predhodno pripravljeno excel datoteko.

Korak 2: Pri pripravi podatkov za uvoz si lahko uporabnik nastavi več stolpcev oziroma
podatkov za uvoz (Naziv 1, Naziv 2, Naziv 3, Naziv 4, Naslov, Pošta, Kraj, E-mail, Referenca,
Regija, Skrbnik, Davčna številka, Klasifikacija). Primer osnovnega uvoza je prikazan spodaj.

Korak 3: Ko se izbrana datoteka prikaže uporabnik klikne na »Uvozi datoteko«.
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Korak 4: Prikažejo se podatki za uvoz. Uporabnik v spustnem meniju pri vsakem stolpcu določi
nazive stolpcev v kolikor jih sistem ne ponudi samodejno.

Korak 5: V kolikor se uvaža v sistem tudi prva vrstica je potrebno obkljukat kvadratek, da se
uvozijo podatki tudi v prvi vrstici. V našem primeru se kvadratka ne obkljuka. Za nadaljevanje
postopka uvoza se klikne na ikono »Nadaljuj«.

Primer ko je potrebno vkljukat kvadratek.
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Korak 6: S klikom se prikaže predogled vseh uvoženih strank. Uporabnik v spustnem meniju
lahko izbere tip interesne točke, doda v prazna polja dodatne podatke in v primeru, da sistem
ne najde pravilnega naslova poišče pravega. Tipe interesnih točk se predhodno nastavi v
»NASTAVITVAH«.

Korak 7: Pri zeleno obarvanih interesnih točkah je sistem našel lokacijo, pri rdečih pa je
potreben ročni popravek lokacije s klikom na ikono »Ponovno poišči«. Stranke oziroma
interesne točke z rdečim ozadjem se ne bodo uvozile v sistem. Uvoz se zaključi s klikom na
gumb »Nadaljuj« na dnu zaslona.

Korak 8: Po končanem uvozu se prikaže seznam vseh uspešno uvoženih strank oziroma
interesnih točk.
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Korak 9: S klikom na funkcionalnost stranke se prikaže seznam vse v sistem vnesenih strank.

Interesne točke

Interesne točke so objekti oziroma razlogi, zaradi katerih se zaposleni ustavljajo. Primeri
interesnih točk so: stranke, partnerji, gostilne, skladišča, poslovne enote, potencialne stranke
oziroma vse lokacije, ki imajo za vas neko interesno vrednost.
Osnovno iskanje interesnih točk

Napredno iskanje interesnih točk
Omogoča iskanje po regijah, referenci, skrbnikih stranke ali po kontaktni osebi.
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Dodajanje interesnih točk
Če želite dodati novo interesno točko, kliknite na »Nova interesna točka«.

S klikom se vam bo odprla nova interesna točka za vnos podatkov. Po vnosu vseh podatkov
kliknite gumb »Shrani«, za preklic vnosa pa gumb »Preklic«.
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Za vnos naslova oziroma lokacije interesne točke kliknite na gumb
. S klikom se odpre
novo okno. V polje »Naslov« vnesite naslov interesne točke in kliknite na gumb »Iskanje«.

V kolikor je lokacija za potrditev lokacije kliknite na gumb »Izberi naslov«.

S klikom na gumb »Izberi naslov« se lokacija prikaže na kartici stranke oziroma interesne točke.
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Seznam interesnih točk
V seznamu so interesne točke razvrščene po nazivu, naslovu in tipu ter zadnjem obisku. Zadnji
obisk se prikaže le v primeru, da imate sklenjeno pogodbo o sledenju vozil. S klikom na ikono
se prikaže lokacija interesne točke na zemljevidu, s klikom na ikono
pa vse interesne
toče v bližini. Privzeti radij je 7km, ki ga lahko spremenite. V primeru več interesnih točk lahko
posamezno točko poiščete preko iskalnika. Iščete lahko ali po imenu interesne točke ali pa kar
po lokaciji in okolici te lokacije. S klikom na »Naziv« posamezne interesne točke se odpre
kartica interesne točke s podrobnejšimi podatki. Poleg osnovnih in kontaktnih podatkov se na
levi strani prikažejo tudi interesne točke v bližini.
Postanki na interesni točki
Za vsak vnaprej definiran objekt si lahko v obliki poročila tudi ogledate postanke zadnjih 31
dni in njihovo trajanje. S takimi poročili dobite nadzor nad čakanjem strank na različnih
lokacijah in zanemarjanjem nekaterih perspektivnih lokacij.

Prav tako se vam pri pregledu posamezne stranke izpišejo vse stranke v bližini, ki jih lahko
potnik spotoma obišče.

Nastavitev radija ali poligona okrog interesne točke
Za vsako interesno točko si lahko uporabnik nastavi bodisi okolico (radij v metrih), kjer se
postanek v radiju šteje kot obisk te interesne točke bodisi kreira poligon na zemljevidu. V
kolikor je poleg radija kreiran še poligon sistem za postanek šteje za psotanke vozila znotraj
poligona.
Korak 1: Za vnos radija ali ustvarjanje poligona uporabnik klikne na modul »VOZILA«, nato
klikne na »Interesne točke« in na koncu klikne na naziv interesne točke za katero želi ustvariti
radij ali poligon za evidentiranje postankov na interesnih točkah, ki se prikažejo v poročilih.
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Korak 2: Prikaže se kartica stranke, kjer uporabnik klikne na »Uredi«.

Korak 3: Za vnos okolice za postanek uporabnik v polje vnese radij v metrih. Za potrditev vnosa
na dnu klikne »Shrani«.
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Korak 4: Za kreiranje poligona vkljuka kvadratek »Za lokacijo uporabi poligon« in nato klikne
na »Nastavitev poligona na mapi«.

Korak 5: Uporabnik nato prisloni kurzor miške na krogec, da se le ta obarva rdeče in nato z
desnim klikom miške klikne v krogec ter zdrži in povleče miško v katerokoli smer.

Korak 6: S klikom na krogce oblikuje poligon. S klikom na ikono

razveljavite aktivnost.
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Korak 7: Ko uporabnik ročno nastavi poligon okrog interesne toče ga shrani s klikom na
»Uporabi poligon«.

Korak 8: Pri interesni točki pri polju se prikažejo koordinate ustvarjenega poligona. Za
potrditev na dnu klikne na »Shrani«.

V poročilih se pri postankih vozila znotraj kreiranega poligona posamezne interesne točke
poleg lokacije postanka prikaže tudi ime interesne točke.
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Poročila obiskov strank

S klikom na »Poročila obiskov strank« se prikaže seznam vseh skrbnikov strank, tip stranke in
obdobje. Uporabnik izbere skrbnike z obkljukanjem kvadratka, tip stranke in obdobje ter
klikne na gumb »Prikaži«.

S klikom na gumb »Prikaži« se generira poročilo o obiskih interesnih točk po skrbnikih in tipih
strank za izbrani časovni interval.

Delovni nalogi

S klikom na »Delovni nalog« se odpre mesečni koledar, v katerega se vnaša in pregleduje
delovne naloge. Po mesecih se premikate s puščicami levo in desno.
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S klikom na gumb »Nov delovni nalog« se odpre forma za vnos novega delovnega naloga.
Uporabnik v spustnem meniju izbere vozilo, voznika in obdobje, v katerem je potrebno izvesti
aktivnosti, vezane na delovni nalog. Za nadaljevanje kliknite »Naprej«.

S klikom na gumb »Naprej« se odpre forma za vnos opravil. Uporabnik novo opravilo doda s
klikom na gumb »Novo opravilo«. Po vnosu vseh opravil delovni nalog shrani.

Z vnosom prvega opravila se avtomatsko prikažejo interesne točke v okolici, ki se lahko dodajo
v delovni nalog s klikom na gumb »Dodaj v nalog«.
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Ko se delovni nalog shrani, se prikaže v koledarju in v seznamu pri izbranem vozilu. Uporabnik
lahko delovni nalog pregleda, natisne, uredi ali izbriše.

S klikom na ikono »Preglej« se prikaže vsebina kreiranega delovnega naloga.

109

Pregled realizacije

S klikom na »Pregled realizacije« se odpre nova podstran. Uporabnik v spustnem meniju izbere
zaposlenega, za katerega želi preveriti realizacijo planiranih aktivnosti za izbrani časovni
interval.

S klikom na »Prikaži« se vidi realizacija.
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Predloge

S klikom na »Predloge« se odpre forma za kreiranje nove predloge delovnega naloga in
pregled že kreiranih predlog.

S klikom na »Nova predloga« se odpre obrazec za kreiranje nove predloge.

S klikom na »Naprej« se odpre obrazec za vnos opravil, ki bodo sestavljala predlogo delovnega
naloga. Po vnosu vseh opravil se predloga shrani s klikom na gumb »Shrani predlogo
delovnega naloga«.

Uvoz podatkov
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S klikom na »Uvoz podatkov« se odpre obrazec za vnos interesnih točk. Pred uvozom podatkov
kontaktirajte svojega skrbnika v podjetju Bent Exellent d.o.o.

Wirefence

Funkcionalnost wirefence (navidezna ograda) omogoča označevanje območij na zemljevidu.
Ko vozilo vstopi ali zapusti območje, se sproži alarm, ki uporabnika opozori v programu, preko
e-maila ali SMS sporočila. Način opozarjanja se nastavi s klikom na »NASTAVITVE - Nastavitve
alarmov«.

Korak 1: Za kreiranje nove navidezne ograde uporabnik klikne na »VOZILA – Wirefence«.
Uporabnik najprej kreira Wirefenc skupino in znotraj posamezne skupine kreira navidezne
ograde.

Korak 2: S klikom na »Nova wirefence skupina« se odpre novo okno. Uporabnik vnese ime
skupine ter klikne shrani.
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Korak 3: Za kreiranje nove navidezne ograde znotraj posamezne wirefence skupine uporabnik
klikne na prvo ikono, za spreminjanje naziva wirefence skupine klikne na drugo ikono in
za brisanje wirefenc skupine klikne na tretjo ikono.

Korak 4: S klikom na prvo
ikono posamezne wirefence skupine se odpre novo okno. Na
desni strani zaslona se prikaže zemljevid, na levi strani zaslona so uporabniku na voljo različne
nastavitve.

Korak 5: Za kreiranje nove navidezne ograde uporabnik najprej na zemljevidu najde lokacijo
kjer bo kreiral navidezno ogrado (npr. BTC). Ko najde lokacijo klikne »Dodaj nov wirefence« in
na zemljevidu se kreira navidezno območje (pravokotnik). V kolikor želi izbrisati navidezno
območje klikne na ikono .
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Korak 6: Za urejanje in prilagajanje navidezne ograde na zemljevidu uporabnik klikne na levo
tipko miške ter jo zadrži na katerikoli ikoni in se nato premika po zemljevidu z vlečenjem
ikone v vse smeri (vijola barva štirikotnika). Ko spusti levo tipko na miški se štirikotnik obarva
v zeleno.

Korak 7: Uporabnik nato z vkljukanjem kvadratka nastavi ponavljanje alarma, izbere vozilo ali
več vozil z vkljukanjem kvadratkov, v spustnem meniju izbere tip alarma in na koncu klikne
»Shrani« za potrditev kreiranja navidezne ograde ali »Prekliči« za preklic.
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Obiskanost

Funkcionalnost »Obiskanost« grafično prikaže, na katerih lokacijah se vozila ustavljajo.
Pregledi obiskanosti posameznih regij so možni za poljubna obdobja. Ta pregled vam omogoča
da 100% izkoristite celotni trg in obiščete še nepokrite regije. Klik na funkcionalnost
»Obiskanost« odpre novo podstran z nastavitvami.

Uporabnik lahko izbira med različnimi obdobji, glede na natančnost prikaza in glede na
področje. Za prikaz poročila uporabnik klikne na »Poročilo«.

Na karti Slovenije se glede na nastavitve z rdečo obarvajo regije, ki jih vozila redno obiskujejo.
Uporabnik imam možnost, da desno od zemljevida izbere samo določena vozila, za katera želi
pogledati obiskanost.
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Analiza voženj

Analiza voženj prikaže redne lokacije, kjer se vozila ustavljajo. Analiza je možna po vozilu ali
po vozniku (potrebna identifikacija voznika), glede na izbrano časovno obdobje, glede na
postanke, interesne točke in regije (pogoj je vpis regije pri interesnih točkah), glede na
področje držav.
Po pravilno izpolnjenih vnosnih poljih kliknite na gumb »Prikaži«.

Na zemljevidu se prikažejo postanki, ki so grupirani glede na lokacijo (večji, manjši, raznobarvni
krogi). Za posamezno regijo, ki jo grafično prikazujejo krogi na karti, si lahko pogledate
postanke v njej. Posamezni postanki so še dodatno združeni glede na točno lokacijo.
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S pomočjo "Analize" lahko hitro ugotovite, kje so se vozila večkrat ustavljala in katere daljše
relacije bi lahko z optimizacijo prevozila samo enkrat namesto večkrat.
Analiza pokaže tudi število postankov za posamezno interesno točko v izbranem časovnem
intervalu, obiske po dnevih, trajanje postankov in prevoženo pot ter zadnji obisk.

Vozila – Vozni park

Vozniki

V zavihku »Vozniki« lahko povezujete posamezne voznike s posameznimi vozili voznega parka.
Nove povezave ustvarjate s klikom na zeleni gumb zgoraj desno »Nova povezava voznika in
vozila«. Posamezne že ustvarjene povezave urejate z gumbom »Uredi« na desni strani zaslona
pri posameznem vozilu.

Posameznemu vozilu lahko poljubno spreminjate oziroma dodajate nove voznike. Vse voznike
ter vse spremembe so shranjene v zgodovini posameznega vozila. Do zgodovine vozila pridete
s klikom na oznako vozila.

Identifikacija voznika v vozilu
V primeru menjave vozil med različnimi vozniki vam sistem EasyTracker priskoči na pomoč z
dodeljevanjem voznika posameznemu vozilu. Za vsako vozilo lahko vnesete časovno obdobje
in voznika, ki ga bo takrat vozil. S tem pridobite tudi na poročilih informacijo, kateri voznik je
določeno vožnjo oziroma postanek z določenim vozilom opravil.
S klikom na »Nastavitve – Vozila«, pri vozilu kliknete na gumb »uredi«. Prikaže se vam obrazec
za dodeljevanje voznika vozilu.
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Uporabnik v spustnem meniju izbere vozilo, voznika, doda novega voznika s klikom na gumb
»Nov voznik« ter določi časovno obdobje. Za potrditev vnosa uporabnik klikne na gumb
»Shrani«, za preklic spremembe pa klikne na gumb »Prekliči«.

Primer vnosa, ko bo voznik vozilo uporabljal v določenem časovnem obdobju.
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Primer vnosa, ko določeno vozilo uporablja vedno isti voznik. V tem primeru uporabnik pri
polju »Do« klikne na »Vedno«.

Sistem omogoča avtomatsko dodeljevanje voznika vozilu z namestitvijo čitalca (magnetni,
RFID), ki zaznava voznika. Vozniku je potrebno ob vstopu v vozilo vstaviti ID ključek v čitalec.
Za vse ostalo pa poskrbi EasyTracker. Na tak način je pregled nad vozniki brez ročnega
izpolnjevanja.

Slika opreme za identifikacijo voznika

Potni nalog

Funkcionalnost "Potni nalog" omogoča kreiranje in urejanje potnih nalogov. Obrazec s podatki
o prevoženih relacijah je izdelan na podlagi že uveljavljenega obrazca Založbe Mladinska knjiga
(Obrazec E.22). Na njem so zbrani vsi podatki, ki jih sicer vozniki morajo izpolniti sami. Izdelane
potne naloge je možno natisniti ali izvoziti v Excel. S klikom na »Potni nalogi« se vam odpre
mesečni koledar. Do že narejenih potnih nalogov dostopate s klikom na želeni dan na
koledarju. Med meseci prehajate s kliki na ikoni puščice.
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Klik na posamezni dan sproži prikaz že izdelanih in neizdelanih potnih nalogov na izbrani dan
za vozilo.

Nov potni nalog za posamezno vozilo kreirate na dva načina, in sicer s klikom na gumb »Nov
potni nalog« pod koledarjem ali s klikom na gumb »Nov potni nalog« v seznamu pri
posameznem vozilu.
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Za izdelavo potnega naloga kliknite na gumb »Nov potni nalog«. S klikom se prikaže obrazec
za izbiro vozila in obdobja. Uporabnik izbere vozilo in obdobje ter klikne »Naprej«.

S klikom »Naprej« se kreira potni nalog glede na dejansko prevožene poti. Narejen potni nalog
že vsebuje seznam vseh prevoženih relacij vozila za vnaprej določen dan.
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Posamezno relacijo lahko izbrišete s klikom na ikono . Uporabnik lahko doda relacijo tako,
da izpolni prazno vrstico pod relacijami in klikne na »Dodaj relacijo«.

Klik na ikono

omogoča dodajanje opomb pri posamezni relaciji.

Vrstni red relacij lahko menjate z vlečenjem ikone
levo od relacije gor oziroma dol.
Registrska številka ter ime voznika se izpolnita avtomatsko v primeru, da so v nastavitvah
vozila izpolnjeni vsi potrebni podatki. Za nastavitve kliknite »Nastavitve – Vozila«.
S klikom na gumb »Ponovno naloži relacije« ponastavite relacije v primeru, da pri urejanju po
pomoti kaj izbrišete.
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Na potni nalog lahko vpišete tudi dodatne stroške, ki so nastali s potjo. Po končanem urejanju
potnega naloga je potrebno klikniti na gumb »Shrani potni nalog«, da se potni nalog shrani in
prikaže v koledarju nalogov.

Stroški vozil

Funkcionalnost vam omogoča vnos in spremljanje vseh stroškov, povezanih z voznim parkom
ter nastavitev opozoril za redni in izredni servis ter potek zavarovanja. S klikom na »Stroški
vozil« se vam prikaže seznam vseh vozil s seštevkom stroškov in povprečno porabo zadnjih 6

mesecev. Povprečna poraba je pravilna, v kolikor se vedno toči polni rezervoar goriva in so
vpisana vsa točenja goriva.

Seznam stroškov vozil
Za podroben pregled kliknite na vozilo, za katerega si želite ogledati vse stroške. Na seznamu
vseh stroškov si lahko ogledate stroške, razdeljene glede na tip (zavarovanje, cestnina, gume,
servis, gorivo, ostalo). Po potrebi si lahko spremenite obdobje in zopet kliknite na »Prikaži«.
Prav tako lahko določite, kateri tip stroškov želite za izbrano obdobje videti.
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Dodaj nov strošek vozila
Strošek vnesete s klikom na gumb »Dodaj nov strošek«. Odprlo se bo novo pogovorno okno,
v katerega vnesete potrebne podatke in pritisnete na gumb »Shrani strošek«. Za vsak vnos
lahko ustvarite avtomatsko opozorilo, vezano na čas, število kilometrov ali delovnih ur
(potrebno obkljukati kvadratek). S klikom na »Dodaj datoteko« lahko k posameznem strošku
dodate 1 ali več dokumentov (račun, dobavnica, garancija). Na ta način vas sistem pravočasno
opozori pred naslednjo registracijo ali rednim servisom preko e-maila, alarma v programu ali
s poslanim SMS sporočilom (za opozarjanje je potrebno nastavit tip opozorila v »Nastavitve –
Poročila«).
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S klikom na ikono
strošek izbrišete.

lahko posamezen strošek urejate, s klikom na ikono

pa vneseni

V primeru uporabe Magna kartice se lahko vsa točenja goriva avtomatsko prenašajo v stroške
vozila. Postopek je opisan v razdelku »Nastavitve - Stroški«. Prav tako lahko uredite za točenja
preko OMV in DKV kartic ali kakšnih drugih, po predhodnem dogovoru z vašim skrbnikom.
Opozarjanje na servisne intervale
Za opozarjanje uporabnik v spustnem meniju izbere tip stroška ter obkljuka kvadratke pri
opozorilih, ki jih želi aktivirati. Spodaj je prikazan primer aktivacije opozoril, vezano na čas,
število kilometrov ali delovnih ur. Uporabnik lahko aktivira tudi periodično opozarjanje. Po
vnosu za potrditev klikne »Shrani«.
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Vnos stroškov preko pametnega telefona
Strošek lahko vnesete tudi preko sletne aplikacije prilagojene za pametne telefone. S klikom
na gumb »Stroški vozil« se vam odpre form aza vnos novega stroška.
Slika 1: Za vnos stroška
kliknite na "Stroški vozil"

Slika 2: Za vnos novega
stroška kliknite "+Nov
strošek".

Slika 3: Uporabnik izbere
vozilo, datum točenja, višina
stroška in se spusti nižje.

Slika 4: Uporabnik izbere tip
goriva, vnese količino
natočenega in doda opis
(npr. kje je točil) ter se
spusti nižje.

Slika 5: Uporabniku s klikom
na "+ Dodatni podatki"
lahko dodamo tudi možnsot
izbire stroškovnega mesta.

Slika 6: Po vnosu vseh
podatkov uporabnik klikne
shrani. Po potrditvi je
strošek shranjen.
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Knjižica motornega vozila

Knjižica motornega vozila omogoča avtomatsko izpolnjevanje zakonsko potrebnih podatkov o
motornem vozilu (prevožene relacije, kilometrina, stanje števca kilometrov, poraba goriva,
točenja goriva) ter njihovo hrambo na enem mestu. Z avtomatskim vodenjem teh podatkov
prihranite pri času, ki bi bil sicer potreben za ročno izpolnjevanje obrazcev. Pomembno je, da
v nastavitvah vozila vnesete pravilno kilometrino vozila.
S klikom na "Knjižica motornega vozila" se vam odpre obrazec za izbiro vozila in obdobja.

S klikom na »Prikaži« se prikaže knjižica vozila.
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Rezervacije vozil

Funkcionalnost "Rezervacije vozil" pride v poštev, v kolikor je v podjetju na voljo manj vozil
kot uporabnikov vozil. S pomočjo funkcionalnosti si lahko posameznik rezervira vozilo, ki mu
ga odobri nadrejeni. Po odobritvi se, glede na želje naročnika, poleg potnika obvesti tudi
kadrovsko za odobren služben izhod. S klikom na "Rezervacije vozil" se odpre forma za

rezervacije vozil. Za novo rezervacijo uporabnik klikne na izbrani dan na časovni premici in
nato klikne na gumb »Nova rezervacija«.

S klikom na gumb »Nova rezervacija« se odpre obrazec za rezervacijo. Izbere se uporabnik, čas
rezervacije, izbere vozilo in po potrebi doda opis. S likom na »shrani« se rezervacija odda.

128

Če uporabnik vozila oziroma voznik še ni vnesen v sistem, kliknite na gumb »Nov voznik« ter
vnesite ime in priimek, obdobje za katerega želite rezervirati vozilo za to osebo ter na koncu
kliknete »Shrani«. Tako se vam bo v sistemu kreiral nov uporabnik. Pri uporabi ID čitalcev za
identifikacijo voznika v vozilu so uporabniki ID ključev že vneseni v sistem.

Rezervacija vozila se avtomatsko potrdi, če je izvedena preko krovnega oziroma
administratorskega dostopa. Ko rezervacije izvajajo ostali uporabniki (delavci) preko svojih
dostopnih podatkov, pa mora rezervacijo potrditi administrator. Dnevni pregled rezerviranih
vozil je na voljo na osnovni strani rezervacij vozil.
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CRM

EasyPosel CRM je enostavna rešitev za upravljanje odnosov s strankami, saj vam omogoča, da
imate na enem mestu zbrane vse mogoče informacije o interakcijah z vašimi strankami,
podatke o strankah in informacije o vaših prodajnih ter drugih aktivnostih. EasyPosel CRM smo
povezali tudi s sistemom EasyTracker. Vse informacije o strankah so zaposlenim dostopne kjer
koli in kadar koli, saj smo delovanje rešitve prilagodili tudi mobilnim napravam, kot so pametni
telefoni ter tablični računalniki.
Delovno okolje
S klikom na funkcionalnost CRM se uporabniku prikaže delovno okolje sistema.
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Na levi strani se prikažejo funkcionalnosti, na sredini je mesečni koledar s prikazom aktivnosti
po dnevih, na desni strani pa so prikazane zadnje spremembe. Pod mesečnim koledarjem se
prikažeta ikoni za dodajanje nove aktivnosti ali opomnikov.
Pregled
Funkcionalnost prikaže delovno okolje sistema za vodenje odnosov s strankami. Uporabnik se
premika med meseci s klikom na ikono za predhodni mesec in ikono za prihodnji mesec.

Uporabniku se v koledarju prikažejo aktivnosti vseh uporabnikov sistema EasyPosel CRM.

V kolikor uporabnik želi, da se mu prikažejo le njegove aktivnosti, obkljuka kvadratek pri
in še enkrat klikne na
. Prikaz v koledarju 69/78 pomeni, da je bilo v torek
26.11.2019 opravljenih 69 aktivnosti od 78-ih. Prikaz 96 pa pomeni, da so uporabniki
13.11.2019 opravili 96 aktivnosti.
S klikom na polje v koledarju se pod koledarjem prikaže seznam vseh aktivnosti tistega dne in
opomniki v dneh, ki sledijo. Belo obarvane so zaključene aktivnosti, medtem ko so rdeče
obarvane nezaključene aktivnosti.

Dodajanje novih aktivnosti in opomnikov
Klik na gumb »Nova aktivnost« ali »Nov opomnik« odpre obrazec za vnos novih aktivnosti in
opomnikov.
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Pregled – vnos nove aktivnosti ali opomnika
S klikoma na »Nova aktivnost« ali »Nov opomnik« se odpre obrazec za vnos. Uporabnik lahko
stranko, ki ji želi dodati aktivnost ali opomnik poišče na dva načina in sicer z vnosom naziv
stranke v iskalnik in s klikom na »Išči« ali brez vnosa le s klikom na »Išči«.
V prvem primeru se prikažejo le zadetki povezani z vnosom, v drugem primeru pa se prikaže
seznam prvih deset v sistem vnesenih strank oziroma interesnih točk. Stranko se izbere s
klikom na »Izberi«.
Prvi način

Drugi način
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Prikaz obrazca za vnos nove aktivnosti

Prikaz obrazca za vnos novega opomnika

Razlika med »Novo aktivnostjo« in »Novim opomnikom« je v tem, da pri novem opomniku ni
mogoče dodajati povezanih aktivnosti in prilagati dokumentov. Več o dodajanju in urejanju
aktivnosti in opomnikov v nadaljevanju.
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Pregled opomnikov in aktivnosti na izbrani dan
S klikom na funkcionalnost »Pregled« se prikaže koledar vseh realiziranih in nerealiziranih
aktivnosti tekočega meseca.

S klikom v posamezno polje v koledarju npr. 24.3.2020 se pod »Koledarjem aktivnosti« prikaže
seznam vseh realiziranih in nerealiziranih aktivnosti ter opomnikov izbranega dne ter ostalih
realiziranih in nerealiziranih prihodnjih aktivnosti. Iz »Koledarja aktivnosti« je razvidno, da na
dan 24.3.2020 ni nobenih aktivnosti, zato se je pod »Koledarjem aktivnosti« izpisalo »Ni
vnosov za dan: 24.3.2020«.
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Klik v polje v koledarju npr. 23.3.2020 se pod »Koledarjem aktivnosti« prikaže seznam
realiziranih aktivnosti dne 23.3.2020 (obarvani v belo) ter seznam nerealiziranih prihodnjih
aktivnosti (obarvani rdeče).

Za ogled podrobnejše vsebine posamezne realizirane ali nerealizirane aktivnosti ter opomnika
uporabnik klikne na ikono . Za potrditev izvedbe aktivnosti uporabnik klikne na ikono . V
kolikor uporabnik klikne na puščico , se prikaže možnost izbrisa , podvojitve ali tiskanja
posamezne aktivnosti. V primeru dodanih projektov se lahko projekt ureja s klikom na
ikono .
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S klikoma na »Naziv stranke« se odpre kartica stranke in prikažejo vse aktivnosti stranke.

Prikaz aktivnosti in opomnikov posamezne stranke.

S klikom na naziv stranke pri seznamu zadnjih sprememb na levi strani zaslona se odpre kartica
stranke oziroma podatki o stranki.
136

Prikaz podatkov o stranki

Zgodovina sprememb
S klikom na »Več…« na desni stani zaslona se prikaže seznam sprememb.

Prikaže se seznam vseh strank pri katerih so bi le narejene spremembe, kateri uporabnik je
naredil spremembe in kdaj (datum in ura).
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Stranke

S klikom na funkcionalnost »Stranke« uporabnik dostopa do seznama vseh v sistem vnesenih
strank oziroma interesnih točk, ki so razvrščene po abecednem vrstnem redu. Za iskanje strank
sta uporabniku na voljo osnovni in napredni iskalnik.

Osnovni iskalnik
Pri osnovnem iskalniku se v polje »Naziv« vnese naziv stranke ter klikne na gumb »Išči«.
Prikaže se seznam zadetkov. V seznamu se prikaže naziv, naslov, tip in datum zadnjega obiska
stranke. Datum zadnjega obiska stranke je povezan s sistemom za sledenje EasyTracker. V
kolikor stranke oziroma interesne točke še ni v sistemu jo vnese s klikom na ikono »Nova
stranka« desno zgoraj.

Napredni iskalnik
Za napredno iskanje uporabnik klikne na ikono , ki odpre napredni iskalnik. Uporabnik lahko
išče po Tipu stranke, Referenci, Skrbniku, Davčni številki tako, da obkljuka kvadratke.
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Ročni vnos stranke oziroma interesne točke
S klikom na ikono »Nova stranka« se odpre obrazec za vnos nove stranke ali interesne točke,
ki se avtomatsko shrani med stranke in interesne točke.

S klikom na nova stranka se odpre forma za vnos podatkov o novi stranki oziroma interesni
točki. Kvadratek pri polju »Domači POI« obkljukamo v primeru, da je vnesena stranka oziroma
interesna točka dejanski naslov sedeža podjetja (pomembno v primeru nastavitev alarma v
primeru, da se več vozil zadržuje na določeni lokaciji).
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Pred potrditvijo vnosa podatkov stranke je potrebno sprožit poizvedbo o prikazu naslova
stranke na zemljevidu s klikom na ikono »Išči«.

Prikaže se se seznam možnih lokacij. V kolikor lokacijo prepoznamo kliknemo na ikono »Izberi
lokacijo« pred zemljevidom. V kolikor lokacije ne prepoznamo, kliknemo na katerokoli
ponujeno ikono »Izberi lokacijo«.

Po izbiri lokacije se na kartici stranke oziroma interesne točke prikaže zemljevid. V kolikor
nismo 100% prepričani, da je to dejanska lokacija kliknemo na ikono »Izberi drugo lokacijo«
ali na ikono »Ročno popravi lokacijo«.
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S klikom na ikono »Ročno popravi lokacijo« se odpre novo okno. Da desni strani zgoraj vnesite
naslov in kliknite na ikono »Iskanje«.

Za potrditev kliknite na ikono »Izberi naslov«.

S potrditvijo oziroma z izbiro naslova se prikaže spremenjeni naslov.
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Ročna sprememba lokacije na zemljevidu
V primeru, da želimo sami določiti lokacijo stranke oziroma interesne točke na zemljevidu
kliknemo na ikono »Ročno popravi lokacijo«. Nato vnesem Naslov in kliknemo na »Iskanje«.
Ko se prikaže naslov, kliknemo skrajno levo spodaj na » + Ročni naslov na sredino mape«.

Z zoomiranjem mape in klikanjem na »+ Ročni naslov na sredino mape« določimo željeno
lokcijo. Ko določimo lokacijo kliknemo na »Izberi naslov«.
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Da zaključimo vnos nove stranke oziroma interesne točke na dnu zaslona kliknemo na ikono
»Shrani«.

Vnos kontaktnih podatkov
Za vnos kontaktov pri posamezni stranki kliknemo na ikono

, ki se nahaja desno zgoraj.

V primeru, da pri posamezni stranki še nismo vnesli nobenega kontakta lahko za dodajanje
novega kontakta kliknemu tudi na »Nov kontakt«.
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Po vnosu vseh podatkov na dnu zaslona kliknemo na gumb »Shrani« za potrditev vnosa.

Za urejanje kontaktnih oseb in njihovih podatkov kliknemo na naziv kontakta.

Dodajanje aktivnosti, opomnikov in projektov
Pri vsaki stranki oziroma interesni točki lahko dodajamo aktivnosti, opomnike ali projekte. Na
ta način se vodi evidenco vseh aktivnosti po posamezni stranki, ki vsem uporabnikom nudi
ustrezno podporo pri izvajanju delovnih procesov. Na ta način se na enem mestu zbirajo vsi
podatki o strankah kar omogoča boljša informiranost in pomaga pri sprejemanju boljših
poslovnih odločitvah saj imajo uporabniki v vsakem trenutku na voljo vse informacije o
posamezni stranki.
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Dodajanje nove aktivnosti
S klikom na ikono »Nova aktivnost« se odpre forma za vnos nove aktivnosti. Avtomatsko se
izpolni datum (naslednji dan ob isti uri) in uporabnik (na osnovi prijave v sistem). Uporabnik
lahko doda povezano aktivnost s klikom na »Dodaj povezano aktivnost«, v spustnem meniju
izbere projekt (lahko pusti prazno), izbere kontakt in tip aktivnosti, spremeni datum in uro
naslednje aktivnosti s klikom na ikono .
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Pri polju »Uporabnik« se lahko v spustnem meniju izbere tudi drugega uporabnika, ki bo to
aktivnost opravil. Dokler aktivnost ni opravljena mora biti kvadratek pri polju »Opravljeno«
odkljukan. Uporabnik lahko doda tudi opazovalca ter naloži datoteko ter vpiše vsebino ali
opombo.

Dodajanje povezanih aktivnosti
V sistemu za vodenje odnosov strankami lahko dodajamo povezave med posameznimi
aktivnostmi. Pri dodajanju povezanih aktivnosti v polje »Povezana aktivnost« vpišemo »Kodo«
druge aktivnosti, ki bi jo s to aktivnostjo povezali in po vnosu kliknemo »Shrani«.

Po vnosu se prikaže seznam vseh povezanih aktivnosti. Uporabnik lahko doda poljubno število
povezanih aktivnosti.
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Pri vsaki kreirani aktivnosti ali opomniku se generira 4 mestna koda, ki se prikaže pri vsaki
kreirani aktivnosti na desni strani.

Dodajanje novega opomnika
Klik na gumb odpre nov obrazec za vnos opomnika. Uporabnik lahko poišče stranko, ki ji želi
dodati opomnik s klikom na gumb »Išči« ali vnese opomnik za novo stranko s klikom na gumb
»Nova stranka«, v spustnem meniju lahko izbere Projekt in Kontakt, pri datumu opomnika
klikne na ikono
in izbere datum ter uro, v spustnem meniju izbere »uporabnika« in »tip
opomnika«, vnese vsebino in klikne na »Dodaj«, da shrani opomnik, ki se prikaže v koledarju
aktivnosti.

Sočasno dodajanje aktivnosti in opomnika
Uporabnik lahko poleg aktivnosti, ki jo je opravil v povezavi s posamezno stranko doda še
opomnik na način, da obkljuka kvadratek pri polju »Naredi opomnik«.
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S klikom na se prikaže forma za vnos datuma in ure opomnika, tipa in vsebine opomnika.
Samodejno se izpolni datum naslednjega dne, ki ga uporabnik lahko poljubno ponastavi.
Potrditev vnosa aktivnosti in opomnika se izvede s klikom na gumb »Shrani«.

Prikaz izvedene aktivnosti in opomnika
Po vnosu se na kartici stranke prikaže že izvedena aktivnost, ki je obarvana v belo, te še ne
izvedena aktivnost, ki je obarvana v rdeče.
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Dodajanje novega projekta
Klik na gumb odpre obrazec za vnos novega projekta, ki se ga odpre za obstoječo stranko.
Uporabnik v polje »Ime projekta« vnese ime oziroma poimenuje projekt, nato določi prioriteto
projekta, kontaktno osebo stranke, čas trajanja projekta (pri datumu opomnika klikne na ikono
in izbere datum ter uro), vnese uporabnika (skrbnika projekta), vnese vsebino ali opombe
in klikne na gumb »Shrani«.

Kvadratek opravljeno se obkljuka samo takrat, ko je projekt zaključen.

Projekti
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Seznam projektov
S klikom na funkcionalnost se prikaže seznam vseh kreiranih projektov. Funkcionalnost
namenjena vodenju in urejanju projektov.

Za iskanje projektov sta uporabniku na voljo osnovni in napredni iskalnik.
Osnovni iskalnik projektov
Pri osnovnem iskalniku se v polje »Ime projektav« vnese ime projekta ter obkljuka kvadratek
ali se išče aktivne ali zaključene projekte ter klikne na gumb »Išči«. Prikaže se seznam
zadetkov. V seznamu se prikaže ime projekta, stranka, prioriteta, podatek ali je projekt
zaključen ali v teku in časovni okvir trajanja projekta (od do).

Napredni iskalni projektov
Za napredno iskanje uporabnik klikne na ikono
išče po projekte po skrbnikih projekta.

, ki odpre napredni iskalnik. Uporabnik lahko

Urejanje projektov
Za urejanje projektov se klikne na funkcionalnost »Projekt« in nato na »Ime projekta«.

S klikom na ime projekta se odpre forma za ogled, urejanje in dodajanje aktivnosti, povezane
s projektom. Projekt se lahko uredi, izbriše ali natisne vsebina, doda novo aktivnost ali
opomnik povezan s projektom.
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Prikaže se forma za urejanje projekta. S kliko na gumb »Nazaj na interesno točko« vas sistem
preusmeri na kartico stranke oziroma interesne točke. S klikom na gumb »Uredi« se vam
odpre možnost za urejanje projekta, s klikom na gumb »Zbriši« se projekt izbriše in s klikom
na gumb »Natisni« se lahko vsebino projekta natisne.
Opomniki in aktivnosti

Funkcionalnost je namenjena iskanju trenutnih, preteklih in prihodnjih aktivnosti ter
opomnikov po več kriterijih in sicer grede na vrsto aktivnosti (opravljene ali neopravljene), z
vnosom vsebine, časovnega obdobja, po naslovu in okolici ter glede na tip aktivnosti.
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Primer iskanja po vsebini z vnosom v iskalnik vsebine.

Primer iskanja po datumu opomnika tako, da se v spustnem meniju izbere časovni interval.

Popis voženj

Rešitev EasyPosel CRM omogoča integracijo s sistemom za sledenje vozil. Po končani vožnji
lahko vsak voznik v programu preveri, kje se je ustavljal in hkrati vnese vse aktivnosti, ki jih je
pri posamezni stranki oziroma interesni točki opravil.
Vnos aktivnosti na osnovi voženj
Za vnos aktivnosti uporabnik v spustnem meniju izbere vozilo ali voznika.
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V primeru iskanja po voznikih se prikažejo seznam vozil, ki jih je voznik vozil v izbranem
časovnem intervalu. Za iskanje po voznikih je potrebno v sistemu zagotoviti identifikacijo
voznika v vozilu s pomočjo ID čitalca in magnetnih ključkov, prijavo voznika preko mobilnega
telefona ali ročno vpisovati voznika pri vozilu.

V primeru iskanja po vozilu se v spustnem meniju izbere vozilo in časovni interval ter klikne na
gumb »Prikaži«.
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Prikaže se seznam vseh postankov v izbranem časovnem intervalu za izbrano vozilo.

S klikom na gumb
se doda aktivnost, ki se je izvedla pri posamezni stranki oziroma
interesni točki, izbere se tip aktivnosti, doda vsebino in po potrebi se doda dan in uro naslednje
aktivnosti, ki jo je potrebno pri stranki opraviti v prihodnosti. Opomnik se doda z obkljukanjem
kvadratka pri »Naredi opomnik«. Po vnosu se zapis shrani s klikom na gumb »Dodaj«.

Po vnosu se zapis obarva v zeleno.
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Z vnosom se kreirana dodatna aktivnost na dan 2.4.2020 oziroma se opomnik shrani in je na
voljo za pregled in urejanje znotraj funkcionalnosti »Pregled«. S klikom v polje 2.4.2020 se pod
koledarjem prikaže kreirana aktivnost oziroma opomnik.

Analiza
Pri analizi lahko za vse ali izbrane uporabnike preverite število aktivnosti in opomnikov po tipu
aktivnosti in tipu stranke za izbrani časovni interval.

S klikom na posamezni podatek se vam prikaže podrobnejša statistika.

Aktivnosti so prva številka, medtem ko druga številka prikazuje število opomnikov. Na primer
44/37 pomeni 44 aktivnosti in 37 opomnikov.
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Primer podrobnejše analize
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S klikom na aktivnost v tabeli se prikaže podrobnejša analiza.

Partnerji brez opomnikov

Funkcionalnost omogoča prikaz vseh strank oziroma interesnih točk, pri katerih ni vnesene
nobene prihodnje aktivnosti ali opomnika. S klikom na naziv posamezne stranke se lahko doda
aktivnost ali opomnik.

Napake sinhronizacije

Klik na funkcionalnost omogoča prikaz napak pri sinhronizaciji s povezanimi ERP sistemi.
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Bližnjice
- Klik odpre obrazec za vpis nove stranke oziroma interesne točke.
- Klik odpre obrazec za vpis nove aktivnosti pri posamezni stranki.
- Klik odpre obrazec za vnos novega projekta.
- Iskalnik za hitro iskanje strank
- Odkljukanje kvadratka prikaže aktivnosti vseh uporabnikov.
- Obkljukanje kvadratka prikaže samo lastne aktivnosti.
- Modul namenjen prijavi napake ali pošiljanju vprašanj tehnični službi.
- Klik preusmeri uporabnika na funkcionalnost »Stanja vozil«.

CRM na mobilnih telefonih
Ker se mnoge aktivnosti v zvezi s strankami dogajajo izven podjetja, neposredno pri strankah,
je dostop do podatkov o posamezni stranki ključnega pomena.
V ta namen smo spletno aplikacijo za vodenje odnosov s strankami EasyPosel CRM prilagodili
tudi za delo na mobilnih napravah. Rešitev odlikuje velika preglednost nad načrtovanimi
aktivnostmi, kar posledično prinaša povečanje poslovne učinkovitosti in s tem doseganje večje
konkurenčne prednosti.
EasyPosel CRM predstavlja mobilno pisarno, ki nas zalaga z informacijami in podatki o določeni
stranki kjerkoli in kadarkoli. Podatke lahko koristno uporabimo pri grajenju in ohranjanju
odnosa z vsako stranko.
Uporaba EasyPoslel CRM na pametnih telefonih
Prijavni obrazec: Uporabnik vnese
dodeljeno uporabniško ime in geslo. Po
vnosu klikne na gumb »Prijava«.

Namizje form: Po prijavi se uporabniku
prijavi namizje form, ki so mu na voljo
glede na dodeljene pravice in pogodbo o
sodelovanju.

Osnovni meni: S klikom na ikono desno
zgoraj se prikaže seznam možnosti
glavnega menija. Klik na »Domov«
prikaže namizje, klik na »Zemljevid«
usmeri na sledenje vozil, klik na
»Vozniki« omogoči prijavo voznika v
vozilo, klik na »Stranke« odpre obrazec
za vnos nove stranke, klik na »Odjava«
sproži odjavo iz aplikacije.
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CRM: Klik na ikono »CRM« na namizju
form odpre mobilno verzijo sistema za
vodenje odnosov s strankami. Z vnosom
naziva v iskalnik uporabnik poišče
stranko, klik na »Nova stranka« odpre
formo za vnos podatkov o novi stranki.
Klik na »Pregled aktivnosti« prikaže vse
aktivnosti

Stranke v bližini: Pod pregledom vseh
aktivnosti se prikaže seznam na zadnje
pregledanih strank. Klik na naziv stranke
prikaže podatke o stranki. S klikom na
»Osveži« se prikaže seznam strank v
bližini in oddaljenost (pogoj vklopljen
GPRS in GPS modul).

Pregled aktivnosti: Klik prikaže seznam
»Opravljenih« in seznam »Neopravljenih
aktivnosti« (
)za 7 dni nazaj, za
trenutni dan in 4 dni naprej.

Pregled, vnos in urejanje: Klik na naziv
stranke prikaže podatke o stranki, klik na
ikono odpre formo za pregled, vnos in
urejanje aktivnosti.

Vnos podatkov: uporabnik na formi
izpolni vsa potrebna polja z vnosi
vrednosti, vsebine v obliki teksta, vnosa
lokacije, datuma, vnosa podpisa, itd.. V
kolikor je aktivnost zaključena je
potrebno obvezno pri polju
»Opravljeno« označiti »
«

Dodatne možnosti: Uporabnik ima
možnost znotraj posamezne aktivnost
da doda tudi datoteko oziroma sliko, ki
jo posname s telefonom s klikom na
»Dodaj datoteko« ali naredi opomnik s
klikom na »Opomnik«.
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Dodaj datoteko: Uporabnik klikne na
»Dodaj datoteko«, nato klikne na »Izberi
datoteko« in datoteko izbere ter jo
shrani.

Dodaj opomnik: Uporabnik klikne na
»Naredi opomnik«, nato klikne na ikono
, da si nastavi pravi datum in uro,
izbere tip opomnika in po potrebi doda
vsebino opomnika.

Potrditev vnosa: Po vnosu katerega koli
podatka je potrebno na koncu vedno
spremembe shraniti s klikom na gumb
»Shrani« za potrditev vnosa.

Iskanje strank: uporabnik v iskalnik
vpiše naziv stranke npr. »Pekarna« in
klikne na gumb »Išči«.

Seznam: s klikom na išči se prikaže
seznam vseh v sistem vnesenih strank, ki
imajo v nazivu besedo »Pekarna«.

Stranka: S klikom na naziv posamezne
stranke se prikažejo podatki o stranki.
Uporabnik lahko ureja in dodaja
podatke, doda novo aktivnost vezano
na stranko ali doda kontakt itd..
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Išči: v kolikor uporabnik klikne na išči
brez vnosa v iskalnik se prikaže seznam
prvih 10 strank.

Koristi uporabe EasyPosel CRM na mobilnih napravah
1. Dostop do vseh podatkov o strankah kjerkoli in kadarkoli.
2. Enostaven vnos novih strank, pregled in urejanje podatkov.
3. Hitro iskanje strank in prikaz strank v bližini.
4. Spremljanje aktivnosti, shranjevanje dogovorov ter vnos opomnikov.
5. Direktno klicanje telefonskih številk in pošiljanje elektronskih sporočil.
6. Enostavno shranite dogovorov na sestanku, posneto fotografijo in dokument.
7. Hiter prikaz lokacije stranke na zemljevidu in enostavno usmerjanje do lokacije.
8. Elektronski podpis.
NASTAVITVE

Uporabniki
Z administratorskim uporabniškim imenom lahko dodajate nove uporabnike in jim določate
pravice dostopa (uporabnik vidi lahko le izbrana vozila, pozicijo vozil, zgolj svoje vozilo itd.).
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Ko je uporabnik enkrat dodan ga lahko administrator izbriše s klikom na ikono
ali uredi
s klikom na ikono
. S klikom na uredi lahko administrator uporabniku spremeni
uporabniško ime in tudi geslo v primeru pozabljenega gesla ali da zavaruje podatke. Po vnosu
sprememb se na dnu vedno klikne na gumb »Shrani« za potrditev sprememb.
Uporabniku podračuna se lahko izklopi modul »Nastavitve«.
Primer določanja pravic

Kreiranje novega uporabnika
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Če želite dodati novega uporabnika, kliknite na gumb »Nov uporabnik«. Izpolnite obrazec z
osnovnimi podatki, obvezno obkljukajte kvadratek »Aktiven« in po izpolnitvi ostalih podatkov
obrazca pritisnite na gumb »Shrani«. Za preklic kliknite »Prekliči«.

Kreiranje novega uporabniškega podračuna
V kolikor želite novemu uporabniku omogočiti tudi dostop do sistema v polje »Uporabniško
ime« vnesite poljubno uporabniško ime in uporabniku dodelite geslo za dostop.

Uporabniški vmesnik
Pri kreiranju uporabniškega podračuna je potrebno nastaviti, do katerih podatkov bo
uporabnik preko uporabniškega vmesnika dostopal in katere podatke bo lahko urejal.
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Uporabniške pravice
Pri kreiranju uporabniškega predračuna je potrebno določiti katera vozila bo uporabnik na
podračunu lahko spremljal (vsa ali izbrana) in katere pravice bo imel.

Urejanje podatkov uporabnika
Vsakemu uporabniku lahko tudi spremenite osnovne podatke s pritiskom na »Uredi«. Če želite
uporabnika izbrisati, ga izbrišete s klikom na »Izbriši« ali pa mu spremenite geslo ali odkljukate
polje »Aktiven«.

Aktivacija in administracija ID ključkov
Poimenovanje ID ključka za novega uporabnika (prvič način)
KORAK 1: Pri identifikaciji voznika v vozilu posamezni ID ključ aktivirate, ko ga prvič položite na ID
čitalec v vozilu. Podatke o posameznem ID ključu urejate pod »Nastavitve - Uporabniki«.

KORAK 2: Ko se ID ključek postavi v ID ležišče oziroma čitalec v vozilu, se počaka, da se v sistemu pod
»Nastavitve - Uporabniki« v stolpcu »IME« pojavi kot »Neznan z datumom in uro aktivacije«. Novi
ključek prenesete na obstoječega uporabnika tako, da kliknete na gumb »Uredi«, ki se nahaja na levi
strani vrstice.

KORAK 3: S klikom na »Uredi« se odpre novo okno. V obrazec se vnese Ime in Priimek delavca, ki bo
ključek uporabljal, lahko se doda še njegov elektronski naslov in telefon. Ko uredite vse podatke, ne
pozabite jih shraniti s klikom na gumb »Shrani« na dnu zaslona.
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Poimenovanje ID ključka za novega uporabnika (drugič način)
KORAK 1: Podatke o posameznem ID ključu lahko urejate tudi pod »Vozila - Vozniki«.

KORAK 2: S klikom na »Vozila - Vozniki« se odpre novo okno. Uporabnik klikne na naziv vozila v katerem
je v čitalcu položen novi ID ključek.
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KORAK 3: S klikom na »Naziv vozila« se odpre novo okno. Pri zadnji prijavi v vozilo se kline na »Uredi«.

KORAK 4: Odpre se novo okno. Uporabnik lahko v spustnem meniju izbere že kreiranega uporabnika
ali vnese novega uporabnika s klikom na »Nov voznik«.

KORAK 5: S klikom na »Nov voznik« se odpre novo okno. V obrazec se vnese Ime in Priimek delavca, ki
bo ID ključek uporabljal. Ko uredite vse podatke, ne pozabite jih shraniti s klikom na gumb »Shrani«.
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Poimenovanje ID ključka za obstoječega uporabnika (v primeru izgube ali okvare)
KORAK 1: Pri identifikaciji voznika v vozilu posamezni ID ključ aktivirate, ko ga prvič položite na ID
čitalec v vozilu. Podatke o posameznem ID ključu urejate pod »Nastavitve - Uporabniki«.

KORAK 2: Ko se ID ključek postavi v ID ležišče oziroma čitalec v vozilu, se počaka, da se v sistemu pod
»Nastavitve - Uporabniki« v stolpcu »IME« pojavi kot »Neznan z datumom in uro aktivacije«. Novi ID
ključek prenesete na obstoječega uporabnika tako, da kliknete na gumb »Uredi«, ki se nahaja na levi
strani vrstice.

KORAK 3: S klikom na »Uredi« se odpre novo okno. Na kos papirja si zapišete ID številko ključka, ki se
prikaže pri polju »Premik ključka«. Lahko si zapišite npr. zadnjih 5 številk.
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KORAK 4: Nato ponovno kliknite na »Nastavitve - Uporabniki«, in pri uporabniku na katerega želite
prenesti novi ID ključek kliknite na »Uredi«.

KORAK 5: S klikom na uredi pri polju »Premik ključka«, kliknete na spustni meni in v seznamu izberete
ID številko novega ključka (glej KORAK 3). Po izbiri na dnu zaslona kliknete »Shrani«.

Prenos obstoječega ID ključka na novega uporabnika
KORAK 1: V kolikor bi želeli prenesti obstoječi ID ključek iz obstoječega uporabnika (npr. Gregor Beguš)
na novega uporabnika (npr. Vlado Berglez) kliknete pod »Nastavitve – Uporabniki« in nato kliknete na
ikono »Nov uporabnik«.
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KORAK 2: S klikom na »Uredi« se odpre novo okno. V obrazec se obvezno vnese poljubno uporabniško
ime in geslo ter ime in priimek novega uporabnika, ki bo začel uporabljati obstoječi ID ključek, ki ga je
do sedaj uporabljal Gregor Beguš. Ko uredite vse podatke, ne pozabite jih shraniti s klikom na gumb
»Shrani« na dnu zaslona.

KORAK 3: Nato ponovno kliknete na »Nastavitve - Uporabniki« in pri uporabniku, ki ključka ne bo več
uporabljal (Gregor Beguš) kliknete na uredi.

KORAK 4: S klikom na »Uredi« se odpre novo okno. Na kos papirja si zapišete ID številko ključka, ki se
prikaže pri polju »Premik ključka«. Lahko si zapišite npr. zadnjih 5 številk (54184).
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KORAK 5: Nato ponovno kliknite na »Nastavitve - Uporabniki«, in pri uporabniku »Vlado Berglez«
kliknite na »Uredi«, z namenom, da obstoječi ID ključek, ki ga je sedaj uporabljal »Gregor Beguš«
prenesete na novega uporabnika »Berglez Vlada«.

KORAK 6: S klikom na »Uredi« se odpre novo okno. Pri polju »Premik ključka«, kliknete na spustni meni
in v seznamu izberete številko ID ključka, ki ga je do sedaj uporabljal Beguš Gregor in se konča z 54184.

S tem se obstoječi ID ključek, ki ga je do sedaj uporabljal Gregor Beguš prenese na novega uporabnika
Vlado Berglez. Ko uredite vse podatke, ne pozabite jih shraniti s klikom na gumb »Shrani« na dnu
zaslona.

Vozila

Urejanje podatkov o vozilu
S klikom na »Nastavitve – Vozila« se vam prikaže forma za urejanje podatkov o vozilih. Klik na
gumb »Uredi« odpre novo podstran za urejanje podatkov o vozilu. Vsakemu vozilu lahko
kadarkoli spremenite naziv, ikono, največjo dovoljeno hitrost (pomembna za alarme, ki se
sprožijo ob preseženi hitrosti) in števec kilometrov (pomemben zaradi opozoril na prihajajoče
redne servise), določite tip avtomobila, število sedežev, registrsko številko, številko vozila,
stroškovno mesto, kjer se vozilo uporablja, alarm za porabo goriva ter velikost rezervoarja,
cena prevoženega kilometra, dodate vozilo v možnost rezervacije in časovno privatno vožnjo
ter nastavite temperaturne alarme.
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Sprememba naziva vozila
S klikom na »Nastavitve – Vozila - Uredi« se vam odpre forma za urejanje podatkov o vozilu.
Uporabnik v polje »Naziv vozila« lahko vnese naziv vozila, ki se bo prikazal v stanju vozil.

Nastavitev najvišje dovoljene hitrosti
V primeru vpisa najvišje dovoljene hitrosti v polje »Največja hitrost« se zgodovina poti na
zemljevidu označi z večbarvno črto glede na izmerjeno hitrost vozila.
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Zelena barva označuje hitrost vozila do 70% vnesene maksimalne hitrosti, oranžna od 70 100% vnesene maksimalne hitrosti in rdeča nad 100% vnesene maksimalne hitrosti vozila.
Prav tako je označena smer vožnje in numerično prikazani postanki vozila glede na časovni
vrstni red.

Kalibracija števca kilometrov
Zaradi občasnih nenatančnosti GPS triangulacije priporočamo, da vsaj enkrat letno kalibrirate
stanje števca kilometrov za vsa vozila. Kalibracija se izvede z vpisom stanja števca kilometrov.
Pri polju »Števec kilometrov« vnesite prevožene kilometre in na dnu kliknite »Shrani«
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V kolikor je sledilna enota priklopljena na računalnik vozila, kalibracija števca ni potrebna.
Opozrajanje v primeru točenja nad velikost rezervoarja
KORAK 1: Če želite nastaviti opozarjanje za točenje nad velikost rezervoarja, kliknite na modul
»Nastavitve« zgoraj, nato na levi strani »Vozila« in nato pri posameznem vozilu »Uredi«.

KORAK 2: S klikom se vam bo odprli podatki o vozilu. Pri polju »Velikost rezervoarja za gorivo«
vnesite velikost. Po vnosu kliknite gumb »Shrani«, za preklic vnosa pa gumb »Preklic«.

Časovna privat vožnja
Uporabnik si lahko nastavi časovni interval v katerem vozilo ne bo sledeno. V poročilih se bodo
prikazovali le prevoženi kilometri. Z vkljukanjem kvadratka »Vklopi časovno privat vožnjo« se
vam odpre forma za avtomatski časovni vklop privat vožnje. Vnos potrdite s klikom na
»Shrani«.
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Nastavitve temperaturnih alarmov
V kolikor imate v vozilu ali tovornem prostoru nameščene temperaturne senzorje si v
nastavitvah za posamezni senzor nastavite minimalno in maksimalno temperaturo. V primeru,
ko temperatura pade iz dovoljenega območja se sproži alarm v sami spletni aplikaciji, se pošlje
na vaš email ali preko SMS-a. Alarmi se nastavijo preko "Nastavite - Nastavitve alarmov".
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Za prikaz sproženih alarmov vezanih na temperaturo tovora je potrebno v »Vozila – Alarmi«
vkljukati kvadratek @SYS_AL_TYPE_ in klikniti »Išči«.

Ko končate z urejanjem podatkov, vedno kliknite na gumb »Shrani«.

Interesne točke
V nastavitvah si lahko prilagodite imena tipov interesnih točk in njihove ikone. Po vnesenih
spremembah kliknite na gumb »Shrani«.
Nastavitve interesnih točk
Uporabnik ima možnost določiti, katere interesne točke se bodo prikazale na zemljevidu: samo
interesne točke, ki jih je on vnesel ali tudi interesne točke, ki so jih vnesli ostali uporabniki
znotraj istega podjetja. Poleg tega ima možnost določiti minimalni čas obiska na določeni
interesni točki ter določiti okolico (v metrih), kjer se bo postanek štel kot obisk najbližje
interesne točke.

Dodatna polja pri interesni točki
Uporabnik ima možnost dodati 8 poljubnih polj.
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Vpisana polja se prikažejo pri vnesenih podatkih pri posamezni interesni točki.

Tipi interesnih točk
Uporabnik ima možnost dodati več tipov interesnih točk s klikom na gumb »Dodaj nov tip«. S
klikom vpiše naziv tipa interesne točke, v spustnem meniju izbere tip ter klikne »Shrani« na
dnu zaslona.
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Nastavitve alarmov

V nastavitvah alarmov upravljate z Alarmi (funkcionalnosti, za katere želite prejemati
opozorila) in Akcijami (določite, kako vas sistem obvesti o prejetih opozorilih). Pogosto
uporabljene funkcionalnosti so SOS tipka, wirefence in zaklepanje vozila, poraba goriva,
predolg postanek, najvišja hitrost, točenje goriva čez velikost rezervoarja, stroški vozil,
nepooblaščen premik, vožnja izven poti.

•
•

•

Zvočni alarm na zemljevidu:
Nedovoljen časovni okvir za postanek:
o (0-120 min) alarm se bo sprožil v primeru, da vozilo stoji več kot 2 uri,
o (20-120 min) alarm se bo sprožil v primeru, da vozilo stoji manj kot 20 minut in
več kot 2 uri.
Razdalja za alarm pri zaklepanju vozil (0,3 km): alarm se bo sprožil v primeru, da se
»Zaklenjeno vozilo« premakne za več kot 300 metrov.

Prikaz opozoril je sistemsko pred-nastavljen. Prikaz opozoril lahko sami spreminjate po svojih
potrebah v stolpcu »Akcija« z izbiro v spustnem meniju. Sistem omogoča prikaz alarmov preko
prikaza v sistemu (spletni aplikaciji), e-maila ali sms sporočila.

Za prejemanje alarmov na e-mail ali telefon morate vpisati vaš elektronski naslov ter številko
telefona za SMS sporočila v nastavitvah s klikom na »Nastavitve – Poročila«. Po vnosu
sprememb vedno kliknite »Shrani« na dnu zaslona.
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Zemljevid

V nastavitvah zemljevida določate prikaze na zemljevidu, ki so povezani z interesnimi točkami,
vozili in prikazi hitrosti na zemljevidu, tip zemljevida (Google, …) in prikaz prometa na
zemljevidu »Traffic«.
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•
•

Zgodovina poti na zemljevidu: Nastavite lahko način izbire obdobja za zgodovino poti.
»Vnosno polje« pomeni, da pri izbiri obdobja vpišete čas in datum začetka in konca
poti. Pri označeni »Izbira« določite trajanje poti v padajočem meniju.
Interesne točke na zemljevidu: Tu imate možnost, da se interesne točke na zemljevidu
prikažejo ali ne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prikaži okno o vozilu pri prikazu zgodovine: Omogoča prikaz okna o podatkih o vozilu
pri prikazu zgodovine poti.
Na zemljevidu zapri stransko okno za interesne točke: Omogoča prikaz stranskega okna
za interesne točke.
Izbrani vsi tipi interesnih točk v stranskem oknu na zemljevidu: Omogoča prikaz vseh
tipov interesnih točk na zemljevidu.
Izbrana vozila na zemljevidu: Tu si nastavite, katera vozila želite, da se prikažejo na
zemljevidu (Nobena, Aktivna, Vsa).
Barva zgodovine poti glede na hitrost vozila: Tu omogočite možnost obarvanja
zgodovine poti na zemljevidu, ki je vezana na nastavitev maksimalne hitrosti vozila v
zavihku »Nastavitve – Vozila«.
Prikaz detajlov (hitrosti in dnevne vožnje) na zemljevidu: Omogoča prikaz podrobnosti
glede hitrosti in dnevne vožnje.
Privzet Google zemljevid: Hybrid: Tu imate možnost izbire privzetega zemljevida.
Iskalnik lokacij, predloga: Tu imate možnost vnosa imena predloge za iskalnik lokacij.
Promet izklopljen na mapi: Tu imate možnost vklopa prikaza prometnih razmer na
zemljevidu »Traffic«.
Prikaz naziva vozila na zemljevidu: Tu imate možnost poleg vklopa prikaza naziva vozila
poleg ikone vozila.

Stroški

Uporabniki Petrol Magna kartic za točenje goriva
V nastavitvah stroškov določate ceno prevoženega kilometra. Uporabniki Petrol Magna kartic
za avtomatski uvoz stroškov vozil vnesite uporabniško ime ter geslo, ki ga imate na Petrolovem
portalu. Za avtomatski uvoz stroškov kliknite na »1. NASTAVITVE«, nato levo na »2. Stroški«,
nato vnesite »3. Magna uporabniško ime ter 4. Geslo«, ki ga imate na Petrolovem portalu,
nato vkljukajte kvadratek »5. Aktivno« in na koncu kliknite »6. Shrani«.
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Uporabniki OMV kartic za točenje goriva
Za avtomatski prenos porabe iz OMV sistema si omogočite v OMV sistemu pod »Upravljanje z
uporabniki - pošiljanje kopije računa«, pošiljanje obvestila o dnevnih transakcijah na
gorivo@easytracker.si. Potem ko to omogočite, nas obvestite, da uredimo povezavo še na naši
strani.

Za pravilno delovanje je potrebno v nastavitvah vozila s klikom na »Nastavitve – Vozila –
Uredi« vnesti pravilno registrsko oznako in stanje števca kilometrov.
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Uporabniki DKV kartic za točenje goriva
Za avtomatski prenos porabe iz DKV sistema lahko izvozite transakcije v DKV sistemu dosegljiv
na spletni strani https://www.dkv-euroservice.com in jih pošljete na gorivo@easytracker.si.

Pravilno poročilo izberete po naslednjih korakih:
- link eReporting
- tab Transaktionen
- 3. opcija: Abgerechnete Transaktionen (Transactions billed)
- izbere se obdobje
- CSV export

Potem ko to omogočite nas obvestite, da uredimo povezavo še z naše strani.
Za pravilno delovanje in sinhronizacijo podatkov je potrebno vnesti pravilno registrsko
oznako vozila v polje »Registrska št.« (npr. LJ 399-KL, LJ 45 R56).

Poročila
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▪ Alarmi v poročilu: Nastavite, ali se vam v dnevnih in mesečnih poročilih prikazujejo alarmi oz.
opozorila vozil ali ne.
▪ Pisanje opomb v dnevnih poročilih vozil: Omogočite ali onemogočite vpisovanje opomb v
dnevnih poročilih.
▪ Vsi uporabniki lahko pišejo opombe v dnevnih poročilih vozil: Omogočite ali onemogočite
vsem uporabnikom vpisovanje opomb v dnevnih poročilih.
▪ Postanki v poročilu: Imate možnost izbora prikaza postanka v poročilih.
▪ Postanki v mesečnem poročilu: Nastavite, ali se vam v mesečnih poročilih izpišejo postanki.
▪ Neto vožnja v dnevnem poročilu: Nastavite, ali se vam v dnevnih poročilih prikaže neto vožnja
ali ne.
Delovni čas
Delovni čas (dnevni / nočni termin): Omogoča nastavitev voženj v in izven delovnega časa, ki
se prikažejo tudi na poročilih. Za aktivacijo je potrebno obkljukat kvadratek »Aktivno« in vpisat
ure začetka in konca dela v delovnem času. V kolikor med vikendi vozila ne vozijo se za začetek
vnese 00:00 in za konec 00:01.
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▪ Postanek v bližini interesne točke, prikaži samo naziv, brez naslova: To možnost izberete v
primeru, da ob postanku, ki je bil v bližini interesne točke, ne želite videti naslova tega
postanka. V primeru izbire »Da« bo namesto naslova prikazan samo naziv interesne točke.
▪ Minimalni čas trajanja postanka: Nastavite, koliko časa naj vozilo stoji, da se zabeleži
postanek. Priporočamo nastavitev 90 sekund ali več.
▪ Relacija: najmanjša razdalja med dvema postankoma: To je razdalja v kilometrih, ki je
potrebna za kreiranje nove relacije po postanku. Na primer: vozilo od točke A do točke B
prevozi 5 kilometrov in gre nato do točke C. V primeru nastavljene razdalje 6 km se v sistemu
zabeleži relacija A-C. V primeru nastavljene razdalje 5 km ali manj se v sistemu zabeleži relacija
A-B in B-C.
▪ Relacija: najmanjši čas za postanek: To predstavlja najmanjši čas postanka, da lahko postanek
zaključi relacijo in začne z novo relacijo.
▪ Relacija: postanek v okolici POI-ja vedno prekine relacijo: To možnost izberite, v kolikor želite,
da postanek v bližini interesne točke prekine relacijo in začne novo relacijo ne glede na čas
trajanja postanka in prevoženo razdaljo med postanki.
▪ Uporabnik se lahko sam vpiše kot voznik: To možnost izberite, v kolikor želite navadnim
uporabnikom dovoliti, da se ročno vpisujejo kot vozniki.
▪ V ikoni prikaži ali se vozilo premika ali stoji: S tem omogočite, da se kvadratek pri ikoni obarva
v zeleno, če se vozilo premika, in v rdeče, če stoji .
Opozorilo o neaktivnih vozilih
V kolikor se vozilo po preteku vpisanega števila ur ni javljalo v sistem, boste prejeli o tem email obvestilo. To je primerno za spremljanje morebitnih daljših nedelovanj sledilnih naprav.
Na primer, če se naprava ne javi v sistem več kot 7 dni (168 ur), o tem dobite obvestilo in če
je bilo vozilo v tem času aktivno, o tem obvestite vašega skrbnika, ki bo poskrbel za rešitev
težave.
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Poročila – nastavitev obveščanja
V tem razdelku poročil si lahko nastavite, kateri uporabniki bodo posamezna poročila in
alarme prejemali oziroma na katere e-maile se bodo pošiljali alarmi in poročila. V kolikor
določen e-mail dalj časa ne more prejemati sporočil, se pošiljanje na ta e-mail avtomatsko
preneha. Za ponovno aktivacijo takega e-maila kontaktirajte Vašega skrbnika.
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▪ Elektronske naslove ločite z vejico brez presledka in z vejico in presledkom (npr.
info@bent.si,prodaja@bent.si ali info@bent.si, prodaja@bent.si). Po vnosu vedno na dnu
zaslona kliknite »Shrani«, da shranite nastavitve oziroma vnesene spremembe.

CRM

Funkcionalnost vidna administratorju sistema.
CRM nastavitve
V zavihku »CRM« nastavljate okolje za vodenje odnosov s strankami.

•
•
•
•
•
•
•
•

Privzet prikaz lastnih aktivnosti: nastavi se način prikaza lastnih aktivnosti.
Projekti v CRM: aktivira ali izloči se modul projekti.
Kontaktne osebe v CRM: nastavi se prikaz polja s kontaktnimi podatki pri posamezni
stranki oziroma interesni točki.
Opazovalec: vključen (E-Mail): nastavi se prikaz polja za vnos elektronskega naslova
opazovalca aktivnosti. V primeru vnosa e-maila se dnevno poročila pošiljajo tudi na v
polje vneseni e-mail.
Opazovalec: lastnik POI je avtomatsko opazovalec: nastavi se opazovalca kot lastnika
POI.
Prikaži datum kreiranja na vnosu: pri vnosu aktivnosti se nastavi prikaz datuma
kreiranja vnosa.
Uporabnik lahko v aktivnosti izbere druge uporabnike: nastavi se možnost, da
uporabnik dodeli določeno aktivnost drugemu uporabniku.
Vsi uporabniki lahko urejajo/brišejo aktivnosti drugih: nastavi se možnost, da lahko
tudi uporabniki podračunov sami urejajo in brišejo aktivnosti.

Združevanje strank
Funkcionalnost »Združevanje CRM strank« omogoča, združevanje več istih strank.
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S klikom na gumb »Združevanje CRM strank« se prikaže forma za združevanje. Uporabnik v
prvo polje vnese stranko, iz katere želite prenesti podatke in v drugo polje vnese stranko, na
katero želite prenesti podatke.

Uporabnik v prvo polje vnese stranko, iz katere želi prenesti podatke na drugo stranko. Po
vnosu naziva klikne na gumb »Išči«. Prikaže se seznam zadetkov. Uporabnik nato klikne na
»Izberi« pri stranki, ki jo želi izbrati.

186

Nato postopek ponovi z vnosom naziva stranke v drugo polje, na katero želite prenesti
podatke. S klikom na gumb »Združi« se bodo podatki iz stranke, iz katere želite prenesti
podatke »000002 BENT EXCELLENT d.o.o. DOMŽALE« prenesli na stranko, na katero želite
prenesti podatke »000001 Bent d.o.o. Domžale«. Po združitvi bo sistem stranko »000002 BENT
EXCELLENT d.o.o. DOMŽALE« izbrisal.

Tipi CRM aktivnosti in opomnikov
Uporabnik lahko doda več tipe CRM aktivnosti in opomnikov s klikom na gumb »Dodaj nov
tip«. Poleg tega lahko znotraj posameznega tipa doda dodatne elemente.

Tipi aktivnosti z elementi po meri uporabnika
V nadaljevanju so prikazani elementi za kreiranje polj znotraj forme aktivnosti in opisan
postopek kreiranja z dodajanjem različnih elementov. Zaradi varnostnih razlogov oziroma
zato, da ne bi prihajalo do izgube že zbranih podatkov se lahko elemente na formo le dodaja,
ne more pa se jih brisati ali spreminjati, ko so enkrat shranjeni.

- ikone omogočanje spreminjanje vrstnega reda oziroma premikanje elementov
Uporabnik ima na voljo 8 tipov elementov
PRVI: Vnosno polje (input)
Element:

Vnosno polje - v eni vrstici:

Vnosno polje - v dveh vrsticah:
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DRUGI: Več izbir (radio)
Element:

Vnosno polje - v eni vrstici in vsaka vrednost v svoji vrstici:

Vnosno polje - v dveh vrsticah in vse vrednost v isti vrstici:

TRETJI: Več izbir (checkbox)
Element:

Vnosno polje - v eni vrstici in vse vrednosti v isti vrstici:

Vnosno polje - v dveh vrsticah in vsaka vrednost v svoji vrstici:

188

ČETRTI: Izbira (select)
Element:

Polje Aktiven se obkljuka takrat, kadar imajo osebe (ime in priimek) kreirane uporabniške
račune za dostop do sistema CRM. Uporabniške dostope se kreira v »NATSAVITVAH« s
klikom na »Nastavitve – Uporabniki«.
Vnosno polje - v eni vrstici in prva izbira je polna:

Vnosno polje - v dveh vrsticah in prva izbira je prazna:

PETI: Tekst (text)
Element:
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Vnosno polje - v dveh vrsticah:

Vnosno polje - v eni vrstici: ni možno
ŠESTI: Podpis
Element:

Vnosno polje - v dveh vrsticah: Vidno le na mobilnih telefonih.

Vnosno polje - v dveh vrsticah: Vidno le na mobilnih telefonih.

Vnosno polje - v eni vrstici: ni možno
Prikaz podpisa v spletni aplikaciji
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SEDMI: Fiksni naslov
Element:

Vnosno polje - v eni vrstici:

Vnosno polje - v dveh vrsticah:

OSMI: Lokacija
Element:

Vnosno polje - v eni vrstici:

Vnosno polje - v dveh vrsticah:

Postopek kreiranja z dodajanjem različnih elementov
Korak 1: Uporabnik klikne na »Nastavitve – CRM«
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Korak 2: Nato se premakne navzdol do sklopa »Tipi aktivnosti in opomnikov«. Za dodajanje
novega tipa aktivnosti klikne na gumb »Dodaj nov tip«.

Korak 3: Prikaže se novo prazno polje v katerega vpiše naziv oziroma tip aktivnosti poljubno
poimenuje. Ko se tip aktivnost v stolpcu »Naziv« poimenuje se na dnu zaslona klikne
»Shrani« za potrditev.

Korak 4: Nato se klikne na gumb »Dodajanje posebne forme«.

Korak 5: Odpre se forma za dodajanje in elementov. Uporabnik izbira med 8 različnimi
elementi. Ko izbere element, ki ga želi dodati na formo klikne na gumb »Dodaj«.
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Korak 6: V kolikor izberemo »Vnosno polje (Input)« in kliknemo na gumb »Dodaj« se prikaže
forma.

Korak 7: V polje v stolpcu »ID« poljubno poimenujemo ID polje brez šumnikom in s
podčrtajem med besedami (stevilka_naloga), v polje pri stolpcu »Naslov« pa polje
poimenujemo tako, da vnesemo naziv polja, ki bo viden na formi, pri polju v stolpcu
»Nastavitev« kvadratek obkljukamo ali ne odvisno kako si želimo, da se forma za vnos
prikaže.

V polje v stolpcu »VREDNOSTI« poljubno poimenujemo ID polja z šumniki in BREZ podčrtaja
med besedami (NAROBE: Prejeto_povprasevanje, PRAVILNO: Prejeto povpraševanje). Isto
poimenujemo tudi polje pri stolpcu »Tekst« pa polje poimenujemo tako, da vnesemo naziv
polja, ki bo viden na formi, pri polju v stolpcu »Nastavitev« kvadratek obkljukamo le v
primeru, da želimo, da se forma za vnos prikaže v naslednji vrstici.
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Korak 9: Ker se elemente na formo le dodaja, ne more pa se jih brisati ali spreminjati, ko so
enkrat shranjeni potrdite vnose s klikom na gumb »Shrani« v trenutku ko ste popolnoma
prepričani, da je izdelava končana.
Korak 10: Za dodajanje dodatnih polj in urejanje polj se klikne na »Da«.

Korak 11: Odpre se forma za vnos in urejanje. Za dodajanje dodatnega elementa se v
spustnem meniju izbere element in klikne na gumb »Dodaj« in postopek ponovi.

Skrita polja
Uporabnik z obkljukanjem kvadratkov določena polja tudi skrije.
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Dodajanje polj pri pregledu stranke
Uporabnik v spustnem meniju dodaja različna polja. Nazive polj uporabnik kreira v nastavitvah
s klikom na »Nastavitve – Interesne točke – Dodatna polja pri interesni točki«.

Prikazani tipi aktivnosti in opomnikov
Privzeto se pri stranki prikažejo spodaj prikazani tipi aktivnosti in opomnikov. Po vnosu
sprememb se na dnu zaslona klikne na gumb »Shrani«.

Nastavitveni čarovnik

Nastavitveni čarovnik se pojavi ob prvi prijavi v sistem EasyTracker in uporabnika po korakih
vodi skozi proces osnovne nastavitve sistema.
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Varovanje vozil

Funkcija varovanja vozil je namenjena varovanju voznega parka.

Avtomatsko zaklepanje vozil
V nastavitvah obkljukajte »Vklopi avtomatsko zaklepanje« in izberete časovno obdobje, ko
želite, da so vozila varovana za primere nepooblaščene uporabe ali nedovoljenega premika.
Po izbiri obdobja kliknete »Shrani«.
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Ročno zaklepanje vozil
V primeru, da so vozila na poti večino dneva, lahko z varovanjem vozil upravljate tudi ročno
tako, da pri vsakem vozilu kliknete na gumb »Parkiraj«. Za konec varovanja oziroma izklop
alarma kliknete na gumb »Odkleni« oziroma »Izklop«.

Ko je »Stanje vozila« pri posameznem vozilu »Parkirano«, vas sistem, ob nepričakovanem
premiku vozila, preko spletne strani, e-maila ali sms sporočila obvesti o nepričakovanem
premiku. Varovanje vozil je namenjeno tudi zaklepanju ključavnice vozila, blokadi motorja
vozila. Za blokado motorja ter zaklepanje ključavnice motorja zaradi garancije vozil izvajamo
samo pred-pripravo za priklop na elektroniko vozila. Dokončen priklop se izvede pri
pooblaščenem prodajalcu oziroma serviserju vozila.
Varovanje delovnih strojev in opreme
Zaradi zaznanega povečanega trenda kraje delovnih strojev in delov stroja (kraja žlice) vam
sistem EasyTracker omogoča nastavitev alarma v primeru premika delovnega stroja izven
delovnega časa ali ko bi stroj moral mirovati (zaklepanje vozila), padca napetosti (padec
napetosti ali odklop akumulatorja), vstopa ali izstopa iz območja (wirefence) in v kolikor se ob
zaklenjenem delovnem stroju vklopi kontakt (kraja delov stoja). Uporabnika se na opozori v
uporabniškem vmesniku, preko emaila ali sms-a.
Zaklepanje delovnih strojev in opreme
Za zaklepanje delovnih strojev se lahko uporabi avtomatsko zaklepanje z določitvijo časovnih
kriterijev, ki veljajo za vse delovne stroje ali se nastavi zaklepanje za posamezni delovni stroj.
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Ponastavitev alarma
Ko se sproži alarm v primeru kontakta pri zaklenjenem stroju (kraja delov stroja) je potrebno
alarm ponastaviti tako, da se ga izklopi (Odkleni) in ponovno vklopi (Parkiraj).

Klik na Odkleni za izklop

Klik na »Parkiraj« sproži ponoven vklop alarma.
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Zgodovina sprememb

Funkcionalnost vidna administratorju sistema. Pri zgodovini sprememb lahko spremljate,
kateri uporabnik je urejal posamezne nastavitve in kdaj.

Beleženje dostopov

Funkcionalnost vidna administratorju sistema. Zaradi GDPR zakonodaje smo sprejeli ukrepe
zaradi pravilnega varovanja podatkov. Pri beleženju dostopov se beleži, kateri uporabniki so
dostopali do katerih pregledov in kdaj. Tako skrbimo za revizijsko sled, ki jo potrebujete, v
kolikor pri nas hranite osebne podatke (povezava osebe z vozilom in njegovo vožnjo).

199

Terminal

Pri nastavitvah terminala si uporabnik (dispečer) nastavi prejemanje opozoril o neprebranem
sporočilu in prikaz imena avtorja poslanega sporočila.

Predefinirana sporočila so vnaprej pripravljena sporočila, ki se jih pošilja na Garmin navigacijo.

NAPAKE / PREDLOGI

Za odpravljanje napak koristite prijavo napake, ki je na voljo v modulu Vozila v levem meniju s
klikom na gumb »Napake/predlogi«. Prijavo bo prejela tehnična služba, ki bo zahtevek
poskušala rešiti v čim krajšem možnem času.
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STORITEV WEB TACHO
WEB Tacho je spletna storitev, ki omogoča oddaljen prenos podatkov iz digitalnega tahografa
in voznikovih kartic. Podatki iz tahografa in voznikove kartice se shranijo na WEB TACHO
serverju v formatu .DDD in so na voljo za pregled in izpis.
Dostop do uporabniškega vmesnika
Uporabniški vmesnik za storitev WEB TAHO je na voljo na internet strani. Do spletnega
vmesnika dostopate na naslovu: https://ddd.teltonika.lt/. Na vstopni strani se prijavite v
obrazcu z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. Uporabnik pod prijavnem obrazcu
lahko pred prijavo izbere tudi jezik uporabniškega vmesnika (Slovenski jezik zaenkrat ni
mogoč).

Tahografski podatki
S klikom na modul »Tahografski podatki« dostopate do že prenesenih podatkov iz digitalnega
tahografa in voznikove kartice, ki je bila v času prenosa podatkov vstavljena v digitalnem
tahografu.

Uporabnih lahko podatke filtrira po datumu (A) in po vozilu (B). Za izvoz datotek v formatu *
.DDD kliknite na gumb (D), za izvoz datotek v formatu * .zip arhiv pa kliknite na gumb
(C).

Pri pregledu prenesenih podatkov lahko uporabnik s klikom na ikono
v spustnem meniju
izbere več možnih časovnih intervalov. Za osvežitev podatkov pa klikne na ikono .
Tahografska kartica podjetja
S klikom na modul za upravljanje s tahografsko kartico podjetja (Company Card management)
se prikažejo podatki o tahografski kartici podjetja in povezava za prenos zadnje verzije
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programa za čitalec tahografskih kartic s klikom na »Remote SCard Reader – Teltonika –
v4.0.2.exe«.

Do podatkov o tahografski kartici podjetja se dostopa tudi s klikom na ikono
na vrhu
zaslona. Ko je povezava s tahografsko kartico podjetja vzpostavljena se ikona
pri »Statusu«
obarva v zeleno. V kolikor je ikona kartice obarvana v oranžno
pomeni, da je povezava s
kartico onemogočena. Če povezava ni vzpostavljena se ikona
pri »Statusu« obarva v rdeče.
Zahteve za prenos tahografskih podatkov
Da se lahko izvede oddaljen prenos podatkov iz digitalnega tahografa in voznikovih kartic je
potrebno izpolniti več pogojev: PRVIČ: Tahografska kartica podjetja mora biti vstavljena v
čitalec pametnih kartic (priporočeni model čitalca pametnih kartic - Cryptotech CLOUD 2700
R), ki je povezan z računalnikom v pisarni podjetja, ki je ves čas priklopljen na napajanje in
povezan v internet omrežje. DRUGIČ: Na računalniku mora biti nameščena zadnja verzija WEB
TACHO programa za čitalec pametnih kartic »Remote SCard Reader – Teltonika – v4.0.2.exe«.
TRETJIČ: Prenos tahografskih podatkov se lahko izvede med samo vožnjo vozila in tudi v
primeru ko vozilo stoji na mestu. V primeru da stoji na mestu je potrebno postaviti ključ v
ključavnici za vžig v položaj številka II, da zasvetijo kontrolne lučke na armaturni plošči in se
vklopi tahograf.
KONTAKT
Ne odlašajte in nas kontaktirajte, da se pogovorimo o vaših potrebah in željah. V delovnem
času smo vam na voljo tudi na telefonski številki 031 318 418, 051 653 665 ali preko
elektronske pošte info@easytracker.si.
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