Planner App 2.0 Kullanım Kılavuzu

Uygulamayı İndirme
İşlemi

Oturum Açma

Ana menü listesi

Araç başına görevler

Bu kılavuz ile Android için tasarlanmış
GPS-Buddy Planner App 2.0’ı kolayca
kullanabilirsiniz.
İhtiyacınız olan tek şey, aşağıdaki
özelliklere sahip Android akıllı telefon
veya tablettir.
- Ekran boyutu en az 4.3’’
- Ekran çözünürlüğü en düşük
480 x 800 p
- Android versiyonu 4.2.2 veya daha
yüksek
Bu uygulama telefonunuzun diline göre
Hollandaca, Almanca, İngilizce ve Türkçe
dillerinde destek verir.

GPS-Buddy Planner uygulamasını
indirmek için Android Play Store’a gidin.

Uygulamayı çalıştırdığınızda oturum
açma ekranı karşınıza gelecek.

Arama çubuğuna tıklayın ve GPS-Buddy
Planner olarak aratın. GPS-Buddy
Planner uygulamasının bulunduğu
çubuğu tıklayın.

Burada e-posta adresi ve şifrenizi
girin, ardından OTURUM AÇ düğmesini
tıklayın.

Uygulamayı Store’dan indirmek üzere
YÜKLE simgesine tıklayın.

(“Beni hatırla” ifadesini işaretlerseniz,
bir sonraki girişinizde e-posta adresi ve
şifrenizi bir daha girmeniz gerekmez.)
Bazı durumlarda, önce Sürücü
Tanıma Butonu veya Takometre Kartı ile
müracaat etmeniz gerekebilir. Uygulama
bunu belirtecektir.

Giriş yaptığınızda ana menüye
gireceksiniz. Burada liste, harita veya
ekstra arasında seçim yapabilirsiniz.

Bu araç için ana ekrandan bir araç ile
genel bakış ekranını seçebilirsiniz.

Liste:

Bu araç ekranından liste, rota veya
ekstra işlerinizi tercih edebilirsiniz. Sağ
üstteki takvim üzerinden tarihi seçerek
görüntüleme yapabilirsiniz.

Burada araçlar hakkında daha fazla bilgi
bulabilirsiniz. Liste simgesini tıkladığınızda
aldığınız tüm araçlara ve ilişkili bilgileri
görebilirsiniz. Sağ üst köşedeki büyüteç
üzerine tıklayarak aracın plaka
numarasına göre hızlı bir şekilde arama
yapabilirsiniz.

Araçların durum
göstergesi:

Mevcut, aktif araçlara yönelik listede
hepsini genel bir bakışta görüyorsunuz.
Araçları kolayca yeşil veya kırmızı halkalar
üzerinden tıklayarak filtreleyebilirsiniz.

2.0

Yeşil veya kırmızı dairelere tıklayarak
araçları kolayca filtreleyebilirsiniz.
Yeşil = aktif araçlar
Kırmızı = aktif olmayan araçlar
Gri = tüm varlıklar

Liste:

Bu liste satırların genel bir görünümünü
gösterir. Aracın üzerine tıklayarak, sürüş
sürelerini ve anlık konum bilgilerini
haritada görebilirsiniz.
Ana ekrana giderek, ekranın sol üst
köşesinde yer alan “beyaz ok” tekrar geri
dönme imkanı sunuyor.
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Araç başına rota

Rota:

Burada mevcut konumdan, gidilen rota
arasını görebilirsiniz. Ek olarak, toplam
süre ve mesafeleri de görebilirsiniz.
Rotayı ekranın sağ tarafından
görüntüleyebilirsiniz. GPS’in aktif olması
durumunda mevcut konumunuzu
görebilirsiniz. En alttaki sembol mevcut
dosya bilgilerini gösterir.

Araç başına ekstra

Ekstra:

Ekstra menü; belirli bir araç için sürüş
davranışını, sensörleri (varsa) ve
zamanlanmış görevlerin durumunu
görmenize fırsat verir.
Ek olarak, ilgili sürücü ile iletişim kurmak
için düğme mesajlarını da gösterir.

Sürücü davranışı

(Araç başına ekstra)

Sürücü Davranışı:

Bu ekranda grafiksel bir sunum
göreceksiniz. Sürücünün sürüş
davranışıyla ilgili bilgileri görüyorsunuz.
Hızlanma veya yavaşlama, en yüksek hız
veya ortalama hız gibi.

Sensörler

(Araç başına ekstra)

Bu ekranda sisteme genel bir bakış
göreceksiniz. Aracınıza bağlı sensörleri
grebilirsiniz. Sensörler sadece aracınızda
yüklüyse görünür.

Isı Sensörleri:

Burada güncel ısıları gösteren 4 adet
etkin ısı sensör verisini görebilirsiniz.
Aktif sensöre / sensörlere basmak, bu
sensörün günlük grafiğini içeren bir ekran
açar. Yakınlaştırma mümkündür.

Kontak Bilgisi:

Kontak açık ise Input 1 değeri yeşil, kapalı
ise gri renktedir.

Mesajlar

(Araç başına ekstra)

Mesaj ekranını merkezden gelen mesajlar
ve merkeze gönderilen mesajlar şeklinde
görebilirsiniz.
Mesajınızı görmek için gri metin kutusuna
girerek, sayfanın altından “oku”
butonuna tıklayabilirsiniz. Ekranın sağ
altındaki kısmından ise mesaj
gönderebilirsiniz.
Sürücü mesajlarını ve görevlerini
görüntülemek için sağ üstteki takvim
simgesine tıklayarak farklı bir tarih seçin.

Kapı Sensörü:

Kapak açık ise Input 3 değeri yeşil, kapalı
ise gri renktedir.
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Görevler

(Araç başına ekstra)

Görevler:

Burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Belirli
bir tarihte olan ve planlanan görevleri
görebilirsiniz. Sağ üstteki takvim
simgesine tıklayarak farklı bir tarih seçin.

Takvim
(Araç başına ekstra)

Bir görev ve mesaj ekranı görüyorsunuz.
Takvimi kullanmak için başka bir tarih
seçin. Buraya tıklayın ve ekranın sağ
üstteki takvim simgesininden
istediğiniz tarih açılır. Bu tarihten
sonraki tüm mesajlar veya görevler
görüntülenir.

Varlıklar

Varlıklar:

Bir varlığa tıkladığınızda, harita ekranını
seçtiğiniz varlığın geçerli konumuyla
birlikte göreceksiniz.

Tarihçe:

Varlığın mevcut konumuna ek olarak, bu
varlığın konum ve batarya durumu gibi
verileri yedi güne kadar görüntülemek
için düğme geçmişi aracılığıyla
mümkündür.
Sağ üst köşedeki büyütme camına
tıklayarak, araç veya varlığa, plaka veya
varlık adına göre hızlı bir şekilde
ulaşabilirsiniz.
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Ana menü haritası

Ekstra ana menü

Haritanızdaki ekstralar için ana menüdeki
listeden seçim yapabilirsiniz.

Haritanızda yer alan listeden bir seçim
yapabilirsiniz.

Harita:

Ekstra:

Harita ekranı mevcut yerlerindeki tüm
araçlarınızı gösterir. Bir araca
tıkladığınızda aracınızın verilerini gösterir.
Araç verisine tıklayarak, detaylarını
ekranınızdan inceleyebilirsiniz.
Harita ekranındaki sağda yer alan üst
sembolde görebilirsiniz En alttaki sembol
mevcut dosya bilgilerini gösterir.

Ana menü üzerinden mesajları, görevleri,
yakıt kontrolünü, grupları, bilgileri veya
oturumu kapatılması ile ilgili seçenekleri
görebilirsiniz.

Mesajlar:

Mesaj ekranı üzerinden bir mesajın
geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Takvim
seçeneği üzerinden belirli bir gün için
mesajları veya görevleri arayabilirsiniz.
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Yakıt

Görevler

(Ekstra ana menü)

(Ekstra ana menü)

Gruplar

Bilgi

(Ekstra ana menü)

Destek?
Bu kullanım kılavuzunu okuduktan sonra
sorularınız var ise destek bölümümüz ile
iletişime geçebilirsiniz.
Bize destek@gps-buddy.com.tr veya
0850-8112003 telefon numarasından
ulaşabilirsiniz.
Çalışma Saatlerimiz: Hafta içi 09:00-18:00,
Cumartesi 09:00-12:00 arasındadır.

Ayrıntılı bir şekilde genel bakışı gösterir.
Tüm araçlarınızın belirli bir tarihteki
görevlerini görebilirsiniz.
Durum Bilgisi
Ulaştı: Açık olan sürücülerin yüzdesi
dolduğu zaman müşteriye ulaşır.
Aynı zamanda, araç başına, sürücünün
müşteriye zamanında / zamanda ulaştığı
görevlerin yüzdesi kaydedilir.

Yakıt:

Yakıt detay ekranı sadece bir CANBus
bağlantınız varsa kullanılabilir. Bu ekran,
sürülen kilometre sayısını, yakıt litre
sayısını ve ortalama tüketimi gösterir.
Ayrıca, araçta halen mevcut olan yakıtın
yüzdesi, aracın araç plakasının altında
gösterilir. Bu bilgi çeşitli dönemler için
kullanılabilir.

gruplar:

Ayrıntı ekran grupları, grup başına toplam
araç sayısını filtreleme imkanı sunar.
Ayrıntılar ekranında belirli bir grup
seçerseniz, listedeki ve haritadaki sonuçlar
filtrelenir ve yalnızca bu gruptaki araçlar
görünür.”

Bilgi:

Bilgi ekranı kullanıcı adını ve giriş adını
gösterir.

Çıkış yap:

Buradan farklı bir kullanıcı adıyla giriş
yapabilmeniz için giriş ekranına geri
dönersiniz. Daha fazla görev ve mesaj yok.

Sürücü uygulamasını da kullanıyorsanız,
“Biten Görevleri” ve “Reddedilen Görevleri”
durumlarını da göreceksiniz.
Tamamlandı: Tamamlanan görevlerin
yüzdesi.
Reddedildi: Yürütülmeyen görevlerin
yüzdesi.
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