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 GPSbinراهنمای استفاده از سیستم ردیابی 

 برای ردیابی متحرکهای خود مراحل زیر را انجام دهید:

وارد صفحه ورود شوید تا تصویر زیر  http://91.98.30.62یا آی پی  www.gpsbin.com سایتاز طریق آدرس 

 ستفاده از سامانه را دانلود کنید.. در این صفحه میتوانید فایل راهنمای سامانه و اپلیکیشن اندروید ارا ببینید

User Name:     Password:  

حال نام کاربری و کلمه عبور خود را مطابق اطالعاتی که به شما داده شده است وارد کرده و دکمه ورود را بزنید 

 پس از چند لحظه پنل ردیابی به صورت زیر باز میشود
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 نوار باالی صفحهراهنمای 

 

 :برای خارج شدن از سامانه میتوان روی این دکمه کلیک کرد. خروج 

 :نام کاربری که درون سامانه الگین کرده است را نشان میدهد. کاربر 

 :تاریخ انقضای کاربری که درون سامانه الگین کرده است است را نشان میدهد. انقضا 

  وارد یک صفحه میشوید که در آن صفحه میتوان رمز عبور را رمز عبور: با کلیک روی این گزینه تغییر

 تغییر داد.

 English .حالت در  فارسی : برای تغییر زبان و تاریخ سامانه میتوان روی نام زبان مورد نظر کلیک کرد

 فارسی تاریخ سامانه جاللی و در حالت زبان انگلیسی تاریخ سامانه میالدی است.

  با کلیک روی این گزینه یک صفحه جدید در یک نوار جداگانه باز میشود که فقط نقشه، : 1صفحهتمام

تمام صفحه یک خودروها به صورت عادی در  خودرو ها را نشان میدهد. اطالعات اضافه شده به نقشه و

 د.دون دسته بندی نمایش داده میشونو ب
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 است با این تفاوت که در اینجام خودروها به صورت  1همانند تمام صفحه  2تمام صفحه : 2صفحهمام ت

 دسته بندی نمایش داده میشوند.

 

 :این گزینه یک نقشه ترافیک تمام صفحه باز میشود که موقعیت کلیه خودروها با کلیک روی  ترافیک

مشاهده ترافیک دسترسی کاربر به نقشه ترافیک برای  بدون دسته بندی روی آن نمایش داده میشود.

 نت ضروری است.گوگل روی بستر اینتر
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 راهنمای منوی نظارت  

 :این آیکون خودرو از لیست صفحه ردیابی حذف میشوددر صورت کلیک روی  حذف 

 :در صورتی که خودرو دارای هشدار باشد آیکون به شکل دیگری تغییر میکند هشدار 

 :هنگامی که ارتباط متحرک با سرور برقرار است این آیکون به رنگ سبز خواهد بود و هنگامی  آنالین

میشود. قطع ارتباط متحرک با مرکز میتواند  که ارتباط متحرک با سرور قطع باشد این آیکون سیاه

 -3تلفن همراه  GPRSعدم پوشش شبکه  -2اتمام شارژ سیم کارت  -1علت عمده باشد:  3ناشی از 

 ایراد سخت افزار دستگاه

 :در دریافت آخرین سیگنال موقعیتی متحرک را نشان میدهددر این بخش زمان گذشته از  سیگنال .

 میباشد. ثانیه 8دقیقه و  2ساعت و  2تویوتا  عکس باال زمان گذشته از آخرین داده ارسالی خودرو

 :حالت پارک، متوقف، سرعت کم، سرعت متوسط،  6متحرک را در  این آیکون وضعیت حرکتی حرکت

 سرعت زیاد و سرعت خیلی زیاد را نشان میدهد.

 

 30تفاوت وضعیت پارک با وضعیت متوقف در مدت زمان توقف است. هنگامی که متحرک کمتر از  

آیکون  دقیقه متوقف باشد 30دقیقه در یک مکان ثابت باشد، آیکون توقف و در صورتی که بیش از 

 پارک نمایش داده میشود.

 GPS:  این آیکون در صورتی که متحرک امواج ماهوارهGPS  را دریافت کند به رنگ سبز و در صورتی

که امواج ماهواره را دریافت نکند به رنگ قرمز خواهد بود. معموالً زمانی که خودرو در زیر سقف باشد 

این آیکون به رنگ 

  قرمز در می آید.
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ود که آدرس متنی موقعیت متحرک را یک بالن بر روی صفحه باز میش GPSکلیک روی آیکون با 

  نمایش میدهد.

 

 :در بخش نام متحرک نمایش داده میشود که در هنگام تعریف دستگاه وارد شده استدر این  نام .

که در قسمت  رکمتح و سنسورهای ببرید اطالعات توصیفیروی گزینه نام  نشانگر ماوس را صورتی که

 متحرکها وارد شده است نمایش داده میشود. 

 

 :در اینجا تصویر متحرک نمایش داده شده است و در صورتی که روی آن کلیک کنید، متحرک  تصویر

 .در مرکز نقشه قرار میگیرد و روی آن زوم میشود

 :ه نماش داده میشود و در صورتی در صورتی که این گزینه تیک خورده باشد، متحرک روی نقش نمایش

 که تیک نداشته باشد متحرک روی نقشه دیده نمیشود
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توجه: در صورتی که گزینه زوم خودکار تیک خورده باشد، متحرک هایی که تیک نمایش آنها فعال باشند 

 مشاهده میشوند و با جابه جایی آنها، نقشه نیز حرکت میکند.همواره در نقشه 

قسمت گروه اگر گزینه )همه( انتخاب شده باشد، همه متحرکهای کاربر نمایش داده میشوند و در صورتی که در 

های آن وی در منوی متحرکها ساخته شده، انتخاب شود، فقط خودرکه در قسمت گروهبند یکی از گروههایی

 گروه نمایش داده میشود.

بخواهیم همه متحرکها روی نقشه نمایش داده شوند، به جای تیک زدن تک تک نمایش میتواند که نگامی ه

تحرکی روی نقشه نمایش داده نشود میتوانیم یکبار تیک صورتی که بخواهیم هیچ متیک نمایش همه را زد. در 

 نقشه نمایش داده نشود.نمایش همه را بزنیم سپس تیک را برداریم تا هیچ متحرکی روی 

پیدا کنیم میتوانیم در قسمت فیلتر یکی از که تعداد متحرکها زیاد است اگر بخواهیم یک متحرک را هنگامی 

وارد شده رد کنیم سپس دکمه فیلتر را بزنیم. داده داده های مربوط به متحرک را به صورت کامل یا جزئی وا

 میتواند نام، شناسه، شماره سیم کارت یا یکی از داده های توصیفی متحرک باشد.
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 منوی نقشهراهنمای 

وگل میباشد که از روی سرور به صورت داخلی اجرا میشود. در گپیش فرض این سامانه مشابه نقشه نقشه 

سمت باالی سمت راست نقشه روی صورتی که کاربر بخواهد سایر نقشه ها را مشاهده کند باید در ق

کلیک کردن روی این گزینه نقشه های قابل انتخاب باز با  کلیک کند.  گزینه الیه های نقشه

 به صورت زیر هستند:که  میشوند.

 Server Mapنقشه خیابانها از سرور داخلی : 

 Server Sateliteداخلی قشه تصاویر ماهواره ای از سرور: ن 

 Google Sateliteگوگلماهواره ای از سرور های  تصاویر : نقشه 

 Open Street نقشه :Open Street Map 

ار سختی است. برای ، مشاهده نام و تعداد خودروها کقرار میگیرند کنار هم که خودروها در یک محدودههنگامی 

رت یک دسته کنار هم قرار میگیرند که عدد روی دایره نشان دهنده تعداد خودروها به صو حل این مشکل

 خودروهای آن ناحیه است

 ، نشانگر ماوس را روی دایره بگیریماگر 

ام خودروهای آن محدوده به همراه وضعیت حرکتی نشان داده ن

 میشود.

صورتی که بخواهیم یک فاصله را روی نقشه اندازه گیری در 

استفاده  چپ نقشهت کنیم میتوانیم از ابزار فاصله در لبه سم

  کنیم.
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 رراهنمای منوی مسی

این منو برای مشاهده مسیرهای طی شده متحرک ها و مشاهده نقاط توقف و پارک آنها کاربرد دارد. برای 

تعداد خودروها زیاد باشند . اگر مشاهده مسیر طی شده یک متحرک ابتدا از قسمت متحرک آنرا انتخاب میکنیم

  میتوانیم ابتدا گروه متحرک را انتخاب کرده سپس از لیست گروه متحرک را انتخاب کنیم.

زمانی شامل تاریخ ه باز تعیین میکنیم.سپس بازه زمانی که میخواهیم مسیر متحرک را روی آن مشاهده کنیم را 

 و ساعت میباشد.

متحرک را که با سرعت بیشتر از مقدار معین طی کرده است مشاهده کنیم در مسیرهای صورتی که بخواهیم در 

ک تخلف سرعت داشته گزینه در مواردی که متحریم. این قسمت سرعت بیشتر از، مقدار مورد نظر را وارد میکن

 کاربرد دارد.

است که میتوان به دلخواه رنگ دیگری را نیز انتخاب کرد. در نهایت برای نمایش  قرمزرنگ پیش فرض مسیر  

  مسیر بر روی کلید نمایش کلیک میکنیم.

سرعت دیروز یا یک هفته گذشته است. برای  خاطر اینکه بیشترین تاریخ مورد استفاده برای مسیر امروز،به 

 بیشتر این کلیدها ایجاد شده اند تا کاربر سریعتر مسیر مورد نظر را مشاهده کند.
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 اطالعات زیر مشاهده میشوند: ،دهداده ش نمایشلیست مسیرهای  در قسمت

 :در صورتی که بر روی گزینه حذف کلیک کنید مسیر رسم شده حذف میشود حذف 

 :مربوط به آن میباشد نمایش داده میشود. شما میتوانید چندین  در این بخش نام متحرکی که مسیر نام

 را به صورت همزمان ایجاد و مشاهده کنیدمسیر از متحرکهای مختلف و در بازه های زمانی مختلف 

 :تاریخ شروع بازه زمانی مسیر از 

 :تاریخ پایان بازه زمانی مسیر تا 

 :مقدار مسافت مسیر را به کیلومتر نمایش میدهد مسافت 

 :رنگ مسیر را نمایش میدهد رنگ 

 :در صورتی که این بخش تیک خورده باشد مسیر روی نقشه نمایش داده میشود و اگر تیک آنرا  نمایش

 برداریم مسیر از روی نقشه محو میشود

 :با . با کلیک روی دکمه پخش مسیر طی شده متحرک به صورت انیمیشن نمایش داده میشود پخش

تی که صورقف نمایش شروع میشود. در ره روی توباکلیک روی توقف نمایش متوقف شده و با کلیک دو

سرعت را بیشتر  ،دکمه پخشدوباره روی  حین پخش بخواهیم سرعت نمایش را بیشتر کنیم میتوان

 کرد.

در روی مسیر نقاط شروع حرکت، پایان حرکت، توقف و پارک نیز نمایش داده میشود و در صورتی که با ماوس 

  .دروی آنها برویم ساعت، تاریخ و مدت زمان آنها نمایش داده میشون

و نقاط توقف با  دقیقه با عالمت توقف  30توقف کمتر از نقاط 

 .نمایش داده میشود دقیقه با عالمت پارک  30زمان بیشتر از 
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ژئوفنسراهنمای منوی   

برای ساخت یک ژئوفنس در واقع یک محدوده جغرافیایی است که میتوان در گزارشات از آن استفاده کرد. 

باید در زیر نوشته مدیریت ژئوفنس ها روی گزینه + کلیک کرد تا منوی ساخت ژئوفنس باز  ،ژئوفنس جدید

سپس رنگ آنرا انتخاب کنید. درجه غلظت  وفنس را وارد کنیددر قسمت نام باید نام مورد نظر خود برای ژئشود. 

به این خاطر میباشد که ژئوفنس به صورت نیمه شفاف است و شما میتوانید درجات غلظت مختلفی برای آن در 

  نظر بگیرید.

  

ه مانند محدوده یک شهر و دیگری محدود  چند ضلعیرسم کرد یکی محدوده  ژئوفنسنوع  2میتوان 

محدوده پس از وارد  رسممانند یک جاده. برای   خطی

عالمتهای کردن نام و تعیین رنگ و غلظت روی یکی از 

کرده و شروع به رسم کنید در پایان محدوده یا خط کلیک 

 کلیک کرده و محدوده را ذخیره کنید. Finishروی دکمه 

در جلوی نام هر ژئوفنس ایجاد شده ابزارهایی قرار دارد که 

آن  ،میتوان به کمک آن نام و رنگ محدوده را ویرایش کرد یا آنرا حذف نمود. با تیک زدن قسمت نمایش

 ،کاربر محدوده های خود را مشاهده میکند و در صورتی که مدیرهر  محدوده در منوی ردیابی مشاهده میشود.

 هد شد.تیک انتشار یک محدوده را بزند آن محدوده برای کلیه کاربران قابل مشاهده خوا
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 مکانهامای منوی راهن

 این منو میتوان نقاط دلخواه را به نقشه اضافه کرد.  در

برای ساخت نقاط جدید باید روی گزینه + در زیر کلمه مدیریت مکانها کلیک کرد. هر نقطه دارای مشخصه های 

ایی نام، مختصات، شعاع و آیکون میباشد. برای ثبت مختصات نقطه در صورتی که مختصات طول و عرض جغرافی

روی محل مورد نظر در  ،در سمت چپ نقشه دکمه آن در دسترس نباشد میتوان پس از کلیک روی 

شعاع یک نقطه در واقع محدوده آن نقطه را تعیین نقشه کلیک کرد تا مختصات در قسمت مربوطه وارد شود. 

ریم که یک میکند. به عنوان مثال موقعیت یک انبار فقط یک نقطه میباشد و برای اینکه بتوانیم گزارش بگی

متحرک وارد این نقطه شده باید یک شعاع مشخص بسته به آن نقطه تعیین کنیم. در واقع حضور متحرک در 

 یک نقطه به معنی حضور متحرک در دایره ای به مرکزیت مختصات آن نقطه و شعاع تعیین شده میباشد.

ه را حذف و ویرایش کرد و یا با زدن در جلوی نام هر نقطه ابزارهایی وجود دارد که میتوان به کمک آنها نقط

 تیک نمایش، آن نقطه را در صفحه ردیابی مشاهده کرد.
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پیغامها راهنمای منوی  

این منو پیغامهای مربوط به هشدارها تعیین میشود. در صورتی که یک خودرو از هشدار سرعت غیر مجاز  در

ک و ایمیل در این منو نیز پیغام با . عالوه بر ارسال پیامبرای آن ثبت شود مانند ژئوفنس یا هشداری تخطی کند

 لتر کرد.فیمتحرک  یا یک پیغامها را بر اساس دسته)نوع پیغام( یا گروهمیتوان میشود.  جزئیات ذخیره

این جزئیات شامل نام هشدار، نام متحرک، تاریخ و ساعت وقوع، متن پیغام و آیکون موقعیت است. در صورتی 

 نقشه کلیک کنیم یک پنجره باز میشود که محل تخلف را روی نقشه نمایش میدهد. که روی آیکون 

بخواهیم پیغامها را به صورت کلی پاک کنیم میتوانیم اگر  کون حذف پیغام را حذف کرد.میتوان با کلیک روی آی

  از دکمه های همه، تا یک ماه قبل یا تا یک هفته قبل استفاده کرد.
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 هشدارهاراهنمای منوی 

این منو میتوان هشدار های الزم را تعریف کرد تا در صورت وقوع آن توسط هر متحرکت به افراد تعیین شده  در 

 از طریق پیامک و ایمیل اطالع رسانی شود و در سامانه نیز به صورت پیغام ذخیره شود.

 

برای ثبت هشدار سرعت غیر مجاز با کلیک روی کلید سرعت غیر مجاز پس از زدن  :سرعت غیر مجازهشدار 

دکمه + نام مورد نظر خود را برای هشدار انتخاب کنید. سپس خودروهایی که قرار است این هشدار بر روی آنها 

به این معنی اعمال شود را انتخاب کنید. سپس بیشینه سرعت مجاز را تعیین نمایید. بازه زمانی تکرار هشدار 

رکت خود ادامه داد بین هشدار ها چقدر فاصله زمانی وجود است که اگر یک خودرو با سرعت غیر مجاز به ح

داشته باشد تا با هر نقطه ارسالی توسط خودرو یک هشدار جدید ثبت نشود. زدن تیک فعال باعث فعال سازی 

رد نمودن شماره و ایمیل میتوان گیرندگان این این هشدار میشود. در قسمت موبایل و ایمیل با تیک زدن و وا

 هشدار را تعیین کرد. در پایان با زدن دکمه ذخیره هشدار ثبت و فعال میشود. 

برای اطالع از لیست دستگاه های آفالین که به اندازه مدت زمان  :سرعت غیر مجاز دستگاه های آفالین هشدار

، از این هشدار استفاده میشود. به محض گذشتن زمان مشخصی موقعیت خود را به سرور ارسال نکرده اند

 سیگنال از زمان آفالین تعیین شده در این هشدار، سامانه پیغام هشدار را اعالم خواهد کرد.
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برای اطالع از ورود و خروج متحرک ها از محدوده های مشخص، ابتدا محدوده را در ژئوفنس  :ژئوفنس هشدار

نس استفاده میکنیم. پس از ورود یا خروج متحرک از ژئوفنس تعیین شده، رسم کرده و سپس از هشدار ژئوف

 پیغام ورود یا خروج به همراه سرعت و محل حرکت به اشخاص تعیین شده ارسال میگردد.

 در ردیف سمت راست میتواند هشدارها را ویرایش، فعال یا حذف کرد.

 سرویس دوره ایراهنمای منوی 

وها مبتنی بر زمان یا مسافت ماننده تعویض روغن یا بیمه را کلیه سرویسهای دوره ای خودراین منو میتوان  در

یا گذشت زمان، کاربر را از فرا رسیدن زمان سرویس مورد تعریف کرد تا سیستم بر اساس مقدار کارکرد خودرو 

پس از انجام سرویس مورد نظر روی گزینه انجام کلیک میکند تا شمارنده سرویس مجددا کاربر  نظر مطلع کند.

 فعال شود.

 

 کاربرانراهنمای منوی 

م را با سطوح دسترسی مشخص ایجاد و مدیریت کرد. برای ساخت یک کاربر این منو میتوان کاربران سیست در

 روی دکمه + در زیر نوشته مدیریت کارکنان کلیک کنید.جدید 
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در قسمت نام کاربری و رمز عبور اطالعات مربوط به کاربر را وارد کنید و در قسمت سطوح دسترسی مشخص 

 در چه سطحی دسترسی داشته باشد. منوهاکنید که این کاربر به کدام متحرکها و 

 هیچ: یعنی کاربر هیچ دسترسی به این متحرک ندارد و آنرا مشاهده نمیکند -

 مشاهده: یعنی کاربر فقط این متحرک را مشاهده میکند و میتواند مسیر و گزارشات آنرا ببیند -

 مدیریت: یعنی کاربر عالوه بر مشاهده میتواند متحرک را ویرایش یا حذف کند. -

 ا ویرایش و رمز عبور او را عوض کرد یا کاربر را حذف نمود.منوی سمت راست میتوان کاربر ر در
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  ربر: یک نام کاربری به زبان انگلیسیکانام 

  عبور: رمز عبور کاربررمز 

 :نام فارسی یا انگلیسی کاربر نام 

  فارسی یا انگلیسیخانوادگی: نام 

 الکترونیکی: ست پEmail کاربر 

  تلفن همراه: شماره موبایل کاربرشماره 

  تعداد دستگاه: بیشینه تعداد دستگاههای حداکثر

 که کاربر میتواند تعریف کند.

 بیشینه تعداد کاربری که کاربر تعداد کاربر: داکثر ح

 میتواند تعریف کند.

  مسیر داده: تعداد روزهایی که اطالعاتذخیره 

 باقی میماند.متحرکهای کاربر روی سرور 

 :تاریخ انقضای اکانت کاربر انقضا 

 :توضیحات متنی کاربر توضیحات 

 URL آدرسی که پس از ثبت کاربر ایجاد شده و کاربر میتواند توسط آن به طور مستقیم از مرورگر وارد :

 اکانت خود شود.
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تحرکهاراهنمای منوی م  

درون خودرو یا  GPS/GSMمتحرک میتواند دستگاه ردیاب  این منو میتوان متحرکها را ایجاد و ویرایش کرد. در

دارای یک شناسه واحد میباشد که در دستگاههای  تبلت و موبایل دارای اپلیکیشن ردیابی باشد. هر متحرک

 بوده و در اپلیکیشن به صورت دستی وارد میشود. IMEAخودرویی معموال 

 

 برای تعریف یک متحرک باید روی دکمه + در زیر کلمه مدیریت متحرکها کلیک کنیم. 

ی کوتاه است که همواره در نقشه در این قسمت باید نام متحرک و نام روی نقشه را وارد کنیم. نام روی نقشه نام

باالی آیکون متحرک نمایش داده میشود. مدل دستگاه را از لیست کشویی انتخاب میکنیم. در قسمت شناسه 

IMEA  یاID  00989359530000دستگاه را وارد میکنیم. در قسمت شماره سیم کارت باید شماره را با فرمت 

است.  0000سی پیامکی به دستگاه است که به صورت پیش فرض وارد کنیم. رمز دستگاه نیز همان رمز دستر

کیلومتر به ازای مصرف  100در قسمت تعیین مقدار مصرف سوخت، مصرف سوخت این متحرک را در هر 

شهری، ترکیبی و جاده وارد میکنیم. مقدار مصرف سوخت برای مشاهده مقدار مصرف سوخت در قسمت گزارش 

آیکون در قسمت تصویر دستگاه روی کلید انتخاب کلیک کرده و از لیست آیکونها برای انتخاب گیری الزم است. 

یکی را انتخاب میکنیم. در صورتی که تیک نظارت را بزنیم به محض دریافت اولین پیام از متحرک موقعیت آن 

 در پایان دکمه ثبت را میزنیم. در منوی ردیابی مشاهده میشود.

ی وجود دارد که میتوان به کمک آنها متحرک را ویرایش و حذف کرد. تیک در جلوی نام هر متحرک ابزار های

 نظارت جلوی هر متحرک نشانگر نمایش متحرک در منوی ردیابی میباشد.
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  دستگاه: نامی که در لیست نظارت مشاهده نام

 میشود

  روی نقشه: نامی که همواره در باالی متحرک نام

 روی نقشه مشاهده میشود

  دستگاهمدل 

  دستگاه: شناسهIMEA یا شناسه متحرک 

  سیم کارت: شماره سیم کارت متحرکشماره 

  دستگاه: رمز تنظیم پیامکی دستگاهرمز 

  شهری، ترکیبی و جاده: مقدار مصرف مصرف

 کیلومتر 100رک لیتر بر سوخت متح

  مسافت: ضریب اصالح محاسبه مسافت ضریب

 طی شده متحرک در گزارشات

  ور: مقدار تغییر سنسور فعالیت سنتغییر سدرصد

 جهت تشخیص کار

  مدت زمان موثر برای سنسور  انقضای داده:زمان

 فعالیت

 دستگاه: آیکون دستگاهر تصوی 

  نظارت: برای مشاهده متحرک در منوی تیک

 نظارت

  نمایش دما: نمایش دما در منوی ردیابی در تیک

 صورت وجود سنسور

  روشن و خاموش: نمایش روشن و خاموش تیک

 متحرک روی منوی نظارت

  اعتبار: نمایش اعتبار سیم کارت در منوی نمایش

 نظارت در صورت پشتیبانی دستگاه

 :داده چندین امکان اضافه کردن توضیحات 

توصیفی مانند پالک و نام راننده به صورت 

 ساختار زیر:

 32و  258 – 11 پالک:

  راننده: آپلود عکس راننده یا خودروعکس 
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 نتراهنمای منوی 

این منو هزینه های مصرفی و تعمیر و نگهداری خودرو ایجاد شده است. در منو جهت ثبت هزینه های این 

گزارش گیری هزینه کل خودروها یا یک خودرو خاص را اساسی خودرو ثبت شده و میتوان در هر بازه زمانی 

 کرد.

 

 کردکارراهنمای منوی 

در آن ابتدا متحرک و مقدار منو برای محاسبه میزان کارکرد خودروهای استیجاری ایجاد شده است. که این 

دستمزد روزانه و ماموریت آن تعریف میشود سپس ماموریتهای خودرو ثبت شده و میتوان میزان دستمزد خودرو 

 اساس روزهای کارکرد و ماموریتهای انجام شده محاسبه کرد.را بر 
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گزارشاتراهنمای منوی   

 این منو میتوان از متحرکها گزارشات متنوعی به شرح زیر گرفت: در 

 ش را به صورت یک فایل اکسل دانلود خواهید نمود.را بزنید گزار "دانلود اکسل"در صورتی که تیک 

گزارش روزانه: نمایش عملکرد یک متحرک در یک بازه زمانی به تفکیک هر روز شامل مسافت، میانگین  -

 سرعت، بیشینه سرعت، زمان کار، میانگین زمان دریافت نقاط، زمان حرکت و زمان توقف.

مقدار  ازه زمانی به صورت یکجا شامل مسافت،گزارش عملکرد: نمایش عملکرد یک متحرک در یک ب -

میانگین سرعت، بیشینه سرعت، زمان کار، میانگین زمان دریافت نقاط، زمان حرکت و  مصرف سوخت،

 زمان توقف.

گزارش عملکرد گروهی: نمایش عملکرد کل متحرکها در یک بازه زمانی به صورت جمع کل و تک تک  -

ین سرعت، بیشینه سرعت، زمان کار، میانگین زمان دریافت میانگ مقدار مصرف سوخت، شامل مسافت،

 نقاط، زمان حرکت و زمان توقف.
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نمایش تک تک اطالعات دریافتی از یک متحرک در یک بازه  گزارش اطالعات دریافتی از متحرک: -

سرعت بیشتر "در صورتی که در این گزارش مقدار پارامتر  زمانی شامل مختصات نقاط، سرعت و زمان.

را تغییر دهید فقط نقاطی را به شما نشان خواهد داد که در آنها سرعت متحرک بیشتر از مقداد  "از

 تایین شده بوده است. در این گزارش میتوانید اطالعات را بر اساس زمان وسرعت نیز مرتب کنید.

 نمایش موقعیت آدرسی متحرکها در یک لیست به صورت یکجا. گزارش موقعیت: -

 نمایش مکانهای موجود در یک ژئوفنس در ژئوفنس:نمایش نقاط موجود  -

نمایش بازدید یک متحرک از مکانهای موجود در یک ژئوفنس در یک بازه زمانی به  گزارش ویزیت: -

 همراه تعداد دفعات و زمان اولین ویزیت.

 نمایش لیست متحرکهایی که در بازه زمانی تعیین شده اطالعاتی به سرور گزارش دستگاه های آفالین: -

 ارسال نکرده اند به همراه زمان آخرین داده.

اعالم لیست نقاطی که متحرک در بازه زمانی تعیین شده در آنها توقف داشته شامل  گزارش نقاط توقف: -

 اطالعات زمان، نوع )پارک/توقف(، مدت، موقعیت نقشه و آدرس

امل نقاط توقف و زارش مسیر طی شده: اعالم گزارش مسیر متحرک در بازه زمانی تعیین شده شگ -

خیابانهای طی شده شامل زمان، نوع )حرکت/توقف/پارک(، سرعت حرکت یا مدت توقف، موقعیت نقشه 

 و آدرس

گزارش ژئوفنس یک خودرو: این گزارش که برای آن باید یک متحرک، بازه زمانی و یک ژئوفنس را  -

شده در چه زمانهایی و از چه  انتخاب کنید، اعالم میکند که متحرک اعالم شده در بازه زمانی تعیین

نقاطی وارد ژئوفنس شده یا از آن خارج شده است. اطالعات این گزارش عبارت است از: زمان، 

 نوع)ورود/خروج(، سرعت، مختصات جغرافیایی و نقشه

گزارش ژئوفنس گروهی: این گزارش اعالم میکند که در بازه زمانی مشخص شده کلیه متحرکها چند بار  -

. اطالعات این گزارش عبارت است از: نام متحرک، تعداد نس وارد یا از آن خارج شده اندبه یک ژئوف

 ورود، تعداد خروج، زمان اولین ورود و زمان اولین خروج


