Kullanım Kılavuzu Driver App

Bu kılavuz ile Android için tasarlanmış
GPS-Buddy Driver App 2.0’ı kolayca
kullanabilirsiniz.

Uygulamayı İndirme
İşlemi

Oturum Açma

Araç Seçin

Sürücünün Ana Ekranı

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
Saatlerce işlem yapılmadığı zaman
jetonun yenilenmesi üzerine değiştirilen
mantık
Android sürüm 6’dan (Marshmellow)
başlayan ve sürüm 7’de (Noughat) daha
sınırlı olan bir durum olmakla birlikte bir
cihaz uyku moduna girdiğinde, “DOZE”
adlı bir durum meydana gelmektedir
ve ardından “APP-STANDBY” bekleme
durumu başlatılmaktadır. Bu durumda,
ağ iletişimi ve diğer işlevler duruyor
ve 1 saat sonra artan zaman aralığıyla
birlikte kısa bir süre etkinleşmektedir.
Bu durum, gerçek zamanlı bildirimleri engellemektedir. Görev ve mesaj
bildirimlerini almaya devam etmek için,
kullanıcıların Sürücü Uygulaması için pil
optimizasyonunu el ile devre dışı
bırakması gerekmektedir.
Uygulamayı Android 7’deki pil
optimizasyonundan çıkarmak için
aşağıdaki adımları izleyin:
Ayarlar-> cihaz bakımı -> pil -> pil
kullanımını optimize et -> ilgili uygulamayı
kapat (Sürücü Uygulaması))
Sürücü uygulamasını ekle:
Ayarlar-> cihaz bakımı -> pil -> Izlenmeyen
uygulamalar-> Uygulama ekle
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GPS-Buddy Driver uygulamasını
indirmek için Android Play Store’a gidin.

Uygulamayı çalıştırdığınızda oturum
açma ekranı karşınıza gelecek.

Oturum açıldıktan sonra firmanıza ait araç
listesi karşınıza çıkacaktır.

Ana ekranda Sürücü, Araç ve Ekstra olmak
üzere üç sekme vardır.

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

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

İlgili plakaya tıklayarak süreceğiniz aracı
belirtin.

Sürücü

Uygulamayı Store’dan indirmek üzere
YÜKLE simgesine tıklayın.
Bu uygulama telefonunuzun diline göre
Hollandaca, Almanca, İngilizce ve Türkçe
dillerinde destek verir.

(“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.

Ardından yeşil renkli SEÇ butonu ile
onaylayın.

Burada kat edilen mesafe ve zaman
hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Bu menüde ayrıca GÖREV LİSTESİ ve
MESAJLAR ekranına gidebilirsiniz.

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.
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Görev Listesi

Görevler kısmında size tanımlanan tüm
görevleri görebilirsiniz. Beklemede olan
görevlerin rengi mavidir. Bir görevin
üzerine tıkladığınızda uygulanacak görev
hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Görevi kabul edebilir veya
reddedebilirsiniz.

Navigasyon:
Görevin içindeki yeşil navigasyon
simgesine basarak ilgili adres için yol tarifi
alabilirsiniz. Görevler listesinde ilgili aracın
yapmış olduğu sürüş ve duruş anlarını
görebilirsiniz.

Etkinliklerin Eklenmesi:
Sürüş ve duruş anlarının yanındaki gri
dikdörtgen alanlara basarak bu yolculuğa
etkinlik girmek mümkündür.
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Zaman Cetveli
(opsiyonel)

Etkinliklerin
Tekrarlanması:
YİNELEME KAPALI veya YİNELEME AÇIK
butonuna basarak tekrarlama işlevini
etkin hale getirebilir veya kapatabilirsiniz.
YİNELEME AÇIK durumunda iken,
yolculuk esnasında yeni bir etkinlik
girerseniz bu aktivite sadece o gün için
geçerli olur.
Bu işlev varsayılan olarak kapalıdır. Tekrar
görev işlevi, menüde ekstra tercihlerde
açılabilir.

Etkinliklerin Bölünebilmesi:
Bir hareket aralığında birden çok etkinlik
yapılmış ise DÜZENLE butonuna basarak
bunları ayırmak mümkündür.

Paketleme
(opsiyonel)

Kaynaklar Takibi
(opsiyonel)

Bir görevi tamamlayıp kapatmak
istediğinizde bir paketleme listesi almanız
mümkündür.

Bir görevi tamamlayıp kapatmak
istediğinizde kaynakların kayıt edilmesi
mümkündür.

Paketleme Kaydı:

Kaynakların Teslim
Alınması/Edilmesi:

Doğru paketleme tipinde rakamlara
bastığınızda teslim edilen ve alınan paket
sayısını girebilirsiniz.

Menüde teslim almak veya teslim etmek
arasında seçim yapın. Ardından kaynak
tipini seçin.

Birden Çok Kaynak
Eklemek:
Birden çok nesne numarasını aynı anda
girmek mümkündür. Birinci kaynağın
girilmesinden sonra bir sonraki nesneyi
eklemek için ‘+’ butonuna basabilirsiniz.

Kaynaklar
(opsiyonel)

Nesnelerin Yerini
Değiştirmek:
Parmağınızı kırmızı işarete koyun ve basılı
tutun. Sonra sürükleyerek yerini
değiştirebilirsiniz. Haritanın mevcut
pozisyonuna da basabilirsiniz. Bu
durumda işaret oraya yerleştirilir.

Nesneleri Kaldırmak:
Kaynaklar takibi listesinde çöp kutusu
simgesine bastığınızda herhangi bir
kaynağı kaldırabilirsiniz.

Nesne Numaralarını
Değiştirmek:
Kaynaklar takibi listesinde kaynak adına
bastığınızda kaynak numarasını
değiştirebilirsiniz.
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Açıklamalar
(opsiyonel)

Teslimat Belgesi

İmza

(opsiyonel)

(opsiyonel)

Mesajlar

Bir görevi tamamlayıp kapatmak
istediğinizde bir açıklama alanı almanız
mümkündür.

Bir görevi tamamlayıp kapatmak
istediğinizde teslim edilecek tüm malları
gösteren bir liste görmeniz mümkündür.

Bir görevi tamamlayıp kapatmak
istediğinizde müşteriye imza attırıp onay
alma imkanı da mevcuttur.

Mesaj ekranı ile merkez ofisinize mesaj

Bu alanda şoför olarak bir açıklama
koyabilirsiniz.

Miktarları Değiştirmek:

Müşteri Bilgisi:

Sayfanın en altındaki gri metin alanına

Liste gerçekte teslim edilen malların
miktarı ile aynı değilse, rakamlara basarak
miktarları değiştirmek mümkündür.

Onay verecek kişinin adını imza
kutucuğunun üzerindeki alana
girebilirsiniz.

ekranın sağ altındaki ok işaretine tıklayın.

Akabinde bunları uyarlamak mümkün.

İmza:

gönderebilir ya da merkez ofisinizden
mesaj alabilirsiniz.

mesajınızı yazın ve göndermek için

Aracın Ana Ekranı

Ana ekranda Sürücü, Araç ve Ekstra olmak
üzere üç sekme vardır.

Araç:

Burada araç ile ilgili yapılan son yolculuk
hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Alttaki beyaz alana müşteri imza atabilir.
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Sensörler

Ekstranın Ana Ekranı

Bu ekranda aracınıza bağlı bütün sensörlerin bilgilerini görebilirsiniz.

Ana ekranda Sürücü, Araç ve Ekstra olmak
üzere üç sekme vardır.

Isı Sensörleri:

Ekstra:

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.

Kapı Sensörü:

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

Tüm seçenek ve ayarların genel bir
görünümünü burada bulabilirsiniz.
Varlıklar ve paketleme isteğe bağlıdır ve
yalnızca arka ofiste etkinleştirildiğinde
kullanılabilecektir.

Ayarlar

Oturum Bilgileri:

Navigasyon:

Bu alanda hangi araçta ve hangi kullanıcı
adı ile oturum açmış olduğunuzu
görebilirsiniz.

Burada hangi navigasyon yazılımını
kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Uygulamayı Kapat:

Bir mesaj veya görev geldiğinde çalacak
olan bildirim tonunu seçerek varsayılan zil
sesi olarak tanımlayabilirsiniz.

Buradan uygulamayı kapatabilirsiniz.
Uyulama arka planda etkin kalır. Hala yeni
görev ve mesaj alabilirsiniz.

Oturumu Kapat:

Buradan oturumunuzu tamamen
kapatabilirsiniz. Uygulama arka planda
etkin kalmaz. Artık görev ve mesaj
alamazsınız.

Başka Günün Görevlerini
Göstermek:
Diğer günler için görevleri göster:
Burada, görevleri 3 gün öncesinden
göstermek isteyip istemediğinizi de
seçebilirsiniz.
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Ayarlar

Alarm Sesi:

Düğme Zaman Çizelgesini
Tekrarla:
Tekrar düğmesi işlevini kullanmak için,
açık olmalıdır. Bu işlev varsayılan olarak
kapalıdır.

Konum yarıçapı
(opsiyonel):

Ayarlar

Ayarlar Burada gezinti:

Menü gezinti ayarları aracılığıyla
boyutlarını ölçmek mümkün araç rota
böylece olur onun özelliklerine göre
ayarlanmış belirli bir araç.

Harita malzemesi
indirmek:

İndirme kartlarıyla mümkün haritaları
ülkelerden indirin kim ziyaret edilecek.
Geçici olarak veri bağlantısı yoksa kart
mevcut. Ek olarak, burada ya da orayı
kontrol etmek mümkün güncellemeler
ilgili kartlar içindir. Harita malzemesi
cihazda veya cihazda olabilir.
Bir SD kart kaydedilecektir.

Burada, malların teslimatının yapıldığı
müşterileri haritada göstermek için
yarıçapı ayarlayabilirsiniz (varlıklar
paketleme seçeneği aktif olmalı).
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