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Quick Reference Guide Planner App 2.0
App Downloaden

Inloggen

Hoofdmenu lijst

Overzicht per voertuig

Als u bent ingelogd komt u in het hoofdmenu. Hier kunt u kiezen tussen lijst, kaart
of extra.

Door in het hoofdscherm een voertuig te
selecteren komt u in het overzichtsscherm
voor dit voertuig.

Met deze handleiding kunt u aan de slag
met de GPS-Buddy Planner app 2.0 voor
Android. Het enige dat u nodig heeft is
een Android device met de volgende
specificaties:
- Minimale schermafmeting 4.3”
- Minimale resolutie 480 x 800 p
- Android versie 4.2.2 of hoger
Deze applicatie neemt de taal van uw
device over en ondersteunt de volgende
talen: Nederlands, Duits, Engels en Turks.

Om de GPS-Buddy Planner app te down- Wanneer u de app heeft opgestart komt
loaden gaat u naar de Android Play Store. u in het inlogscherm.
Tik op de zoekbalk en vul GPS-Buddy
Planner app in als zoekopdracht. Tik op
de balk waar GPS-Buddy Planner app
staat.
Tik op het icoon installeren om de app
vanuit de Store te downloaden.

Vul hier het emailadres en wachtwoord in
en druk daarna op de knop >login< om in Door te klikken op het vergrootglas
rechtsbovenin kunt u snel een voertuig of
te loggen.
asset zoeken op basis van het kenteken of
assetnaam.
TIP: Indien u een vinkje zet bij ‘Onthoud
mij’ hoeft u de volgende keer uw emailadres en wachtwoord niet opnieuw in te
Lijst:
vullen.
Hier kunt u meer informatie vinden over
uw voertuigen en assets.
Door op het lijst-icoon te klikken krijgt u
een overzicht met alle voertuigen en materieel inclusief de bijbehorende informatie.
U kunt eenvoudig filteren door op de
cirkels te klikken.
Groen = actieve voertuigen
Rood = non-actieve voertuigen
Grijs = alle assets

In dit voertuigscherm kunt u kiezen voor
lijst, route of extra. Door rechtsboven op
de kalender te klikken kunt u een andere
datum selecteren.

Lijst:

Deze lijst toont een overzicht van de rij- en
stopmomenten van het voertuig. Klikt u op
rijmomenten dan wordt de rit getoond op
de kaart.
De witte pijl links bovenin het scherm biedt
de mogelijkheid om weer terug te gaan
naar het hoofdscherm.
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Route per voertuig

Route:

Hier ziet u de reeds afgelegde route en
de actuele locatie. Daarnaast is de totale
duur en afstand inzichtelijk.
In het routescherm kunt u aan de
rechterzijkant via het bovenste symbool
terugkeren naar uw huidige locatie, mits
de gps actief is. Het onderste symbool
toont de actuele fileinformatie.

Extra per voertuig

Extra:

Het menu extra geeft u de mogelijkheid
om voor een specifiek voertuig het rijgedrag, de sensoren (indien van toepassing)
en de status van de ingeplande taken te
bekijken.
Daarnaast is er de mogelijkheid om via de
knop berichten te communiceren met de
desbetreffende bestuurder.

Rijgedrag

(Extra per voertuig)

Rijgedrag:

In dit scherm ziet u een grafische weergave van het rijgedrag van de chauffeur.
U ziet infomatie met betrekking tot
acceleratie/deceleratie. De topsnelheid en
de gemiddelde snelheid.

Sensoren

(Extra per voertuig)

In dit scherm ziet u een overzicht van alle
aangesloten sensoren op uw voertuig.

Temperatuursensoren:

Hier ziet u een overzicht van de actieve
temperatuursensoren tot maximaal 4
stuks met de maximale temperatuur.

Contactslotsensor:

Het groene of grijze icoon geeft aan of het
contact hoog of laag staat.

Deursensor:

Het groene of grijze icoon geeft aan of de
deur open of dicht is.
Sensoren zijn alleen zichtbaar indien deze
zijn gëinstalleerd in het voertuig.

Berichten

(Extra per voertuig)

In het berichtenscherm kunt u berichten
naar de bestuurder sturen en berichten
van de bestuurder ontvangen.
Toets uw bericht in het grijze tekstvak
onder aan de pagina en kies de pijl
rechtsonder in het scherm om het bericht
te versturen.
Bij berichten en taken heeft u de mogelijkheid om via het kalendersymbool rechtsbovenin een andere datum te selecteren.
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Taken

(Extra per voertuig)

Taken:

Hier kunt u meer informatie vinden over
de taken die op een specifieke datum
staan ingepland. Via de kalenderoptie
rechts bovenin kan een andere datum
worden geselecteerd.

Kalender
(Extra per voertuig)

In het taken- en berichtenscherm is
er de mogelijkheid om via de kalender
een andere datum te selecteren. Klik
hiervoor op het kalendersymbool rechts
bovenin het scherm en selecteer in de
pop-up de gewenste datum. Alle berichten of taken van die datum worden dan
getoond.

Assets

Assets:

Door op een asset te klikken ziet u het
kaartscherm met de actuele locatie van
de asset die u heeft gekozen.

Historie:

Naast de actuele locatie van de asset is
het via de knop historie mogelijk om tot
zeven dagen terug de gegevens zoals
locatie en batterijstatus van deze asset
te bekijken.

Hoofdmenu kaart

Hoofdmenu extra

In het hoofdmenu kunt u kiezen uit lijst,
kaart of extra.

In het hoofdmenu kunt u kiezen uit lijst,
kaart of extra.

Kaart:

Extra

Het kaartscherm toont al uw voertuigen
op de actuele locatie. Door te klikken op
een voertuig ziet u de voertuiggegevens.
Door op de voertuiggegevens te klikken
gaat u naar het detailscherm voor dat
voertuig.
In het kaartscherm kunt u aan de rechterzijkant via het bovenste symbool terug
keren naar uw huidige locatie, mits de gps
actief is. Het onderste symbool toont de
actuele fileinformatie.

Het hoofdmenu extra geeft u toegang
tot de opties berichten, taken, brandstof,
groepen, info en uitloggen.

Berichten:

In het berichtenscherm is het mogelijk
om de berichtenhistorie te bekijken. De
kalenderoptie geeft de mogelijkheid om
berichten terug te zoeken.
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Taken

(Hoofdmenu extra)

Brandstof

(Hoofdmenu extra)

Groepen

Informatie

(Hoofdmenu extra)

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze quick
reference guide nog vragen? Neem dan
gerust contact op met onze supportafdeling.
Zij zijn te bereiken via het e-mailadres:
support@gps-buddy.com of via telefoonnummer: 0900-477 28 33.
De openingstijden zijn van maandag tot
en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Het detailscherm taken toont een overzicht van alle voertuigen met taken op
een specifieke datum.
Betekenis statusinformatie
Arrived: Het percentage chauffeurs dat
op tijd arriveert bij een klant.
Late: Het percentage chauffeurs dat te
laat arriveert bij een klant.
Tevens wordt per voertuig het percentage
taken geregistreerd waarbij de chauffeur
op tijd danwel te laat arriveerde.
Indien ook gebruik wordt gemaakt van
de Driver App, ziet u tevens de statussen
Done en Declined.
Done: Het percentage taken dat is
afgerond.
Declined: Het percentage taken dat niet is
uitgevoerd.

Brandstof:

Het detailscherm brandstof is alleen
beschikbaarin dien men over een Canbus-koppeling beschikt. Dit scherm toont
het aantal kilometers, het aantal liters
brandstof en het gemiddelde verbruik.
Daarnaast is onder het kenteken van het
voertuig het percentage brandstof dat
nog in het voertuig aanwezig is weergegeven. Deze informatie is beschikbaar voor
diverse periodes.

Groepen:

Het detailscherm groepen biedt de mogelijkheid om het totaal aantal voertuigen te
filteren per groep.
Selecteert u in het detailscherm groepen
een specifieke groep, dan worden de
resultaten in de lijst en op de kaart gefilterd en zijn alleen de voertuigen uit deze
groep zichtbaar.

Info:

Dit scherm toont de gebruikersnaam en
loginnaam.

Uitloggen:

Hier gaat u terug naar het inlogscherm
zodat u eventueel onder een andere
gebruikersnaam kunt inloggen. Er komen
geen taken en berichten meer binnen.

