Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka Vozidla/stroje
zobrazí seznam všech vozidel a strojů uložených v systému.
Seznam vozidel je možné seřadit podle inventárního čísla, SPZ,
nebo názvu.
Je možnost přepínat mezi složkami vozidel.
Všechny – vypíše seznam všech vozidel
Mh – vypíše seznam strojů ve složce Mh (Moto hodiny)
Km – vypíše seznam vozidel v složce Km
Vyřazené – vypíše seznam všech vyřazených vozidel a strojů

Mezi různým obrazovkami/funkcemi lze přepínat pomocí černé lišty v horní části obrazovky.

Při kliknutí na inv. číslo vozidla se otevře obrazovka, kde jsou podrobné informace o vozidle.
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A - Seznam vozidel – slouží k výběru určitého vozidla
B - Hlavička vozidla – zobrazuje popis a aktuální stav vozidla. Kliknutím na tlačítko

se otevře podrobný

popis vozidla, kde je možnost upravovat jeho parametry.

C - Mapa – ukazuje aktuální polohu vozidla a jeho ujetou trasu za zvolený den.
D - Datumy – podle zvoleného rozmezí zobrazí tabulku, kde jeden řádek znázorňuje den a lez zde vyčíst dobu jízdy,
ujetou vzdálenost, stav paliva v nádrži, pohyb v nádrži a průměrnou spotřebu. Při kliknutí na určitý den se zobrazí ujetá
trasa tohoto dne na mapě.

E - Denní jízdy – zobrazuje výčet jízdy vozidla daného dne
F - Grafy – graficky znázorňuje teplotu čidla, nadmořskou výšku, rychlost a stav PHM v nádrži.
G - Hraniční přechody – zobrazuje čas průjezdu hraničním přechodem
Info zprávy – vypisuje důležité informace o vozidle
Tankování PHM – zobrazuje čas tankování a stav nádrže

zobrazit zdrojová data – vypíše podrobný výpis dat odeslaných z vozidla na server

přehledy – vypíše stručný přehled vozidla na denní, týdenní, měsíční, kvartální, nebo roční bázi za zvolené období.

kniha jízd – vygeneruje podrobnou knihu jízd za zvolené období.

evidence PHM – umožňuje evidovat tankování PHM pomocí stahování dat z čerpacích karet CCS a Agip, nebo
zadávat tankování ručně.

korekce ujeté vzdálenosti – umožňuje zadat korekci ujetých kilometrů

hraniční přechody – zobrazuje datum a čas přechodu hranic a dobu strávenou za hranicemi. (vhodné pro výpočet
diet)

Slouží ke sledování vozidel on-line, tedy v reálném čase.
popis funkcí v záložce dispečink
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A - Ovládací panel-Na horní zelené liště, je několik zaškrtávacích políček k ovládání levého seznamu vozidel.
Slouží k výběru zobrazení karet vozidel. Plný panel vozidel zobrazí podrobný popis
jednotlivých vozidel. Pouze seznam vozidel zobrazí v levém sloupci jen inventární čísla vozů.
zapíná/vypíná popisek u auta na mapě (inv.číslo, název)
skrývá/zobrazuje důležité informace o vozidlech pod seznamem vozidel
umožňuje seřadit karty vozidel podle SPZ, inv. Čísla, nebo názvu vozidla

B-Seznam vozidel
.Podrobný popis hlavičky vozidla
inventární číslo
možnost poslat
řidiči zprávu

SPZ, název vozidla

aktuální poloha a
informace o pohybu

otevře chatovací okno s řidičem

C- Výpis důležitých informací o vozidlech
D- Okno s aktivní mapou. Na mapě se zobrazuje aktuální poloha vozidla v pohybu i stojícího vozidla.
vozidlo v pohybu

stojící vozidlo

popis funkcí v záložce řidiči

informace o řidičovi

seznam řidičů

Zde lze zakládat karty řidičů.

Slouží k vytyčení vlastních bodů na mapě pro lepší orientaci na mapě.

seznam oblastí
vytyčené území
výběr barvy území
volba zasílání
informací o
vozidlech v území

Slouží k vytyčení zajímavého, nebo důležitého území. Je možnost automatického posílání SMS zpráv/ e-mailů, pokud
některé vozidlo vjede do území, nebo území opustí.

Slouží k podrobnému plánování tras a ke sledování vozidel na dané trase.
V levém sloupci se zobrazují už vytvořené trasy. Kliknutí na tlačítko nový záznam, umožňuje vytvořit novou trasu.
Jedním kliknutím do mapy označíme začátek trasy, druhým kliknutím označíme konec trasy. Trasa se barevně vyznačí do
mapy.

seznam tras

výběr barvy trasy

okno pro zadání
kontaktu kam se mají
posílat zprávy

naplánovaná trasa
výběr možností o zasílání zpráv

Vozidla lze na trase sledovat pomocí funkce zasílání SMS nebo e-mailů. Je možné si nechat zaslat zprávu, pokud vozidlo
vjede na trasu, ukončí trasu, nebo se z trasy vychýlí.
Umožňuje vypsat systémové zprávy za určité období.

výběr druhu zpráv
výběr časového období
výpis systémových zpráv
výběr vozidel

Toto nastavení slouží k tomu, aby správce mohl určit, jestli se ALARM zprávy budou odesílat nebo ne.
Toto nastavení je nadřazeno použitému nastavení u jednotlivých strojů nebo území.

