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Месечен бюлетин за новостите предлагани от Трафик Контрол ООД

Бюлетин

За нас:

Партньорството е най-важното

в съвместната ни работа.

Системите за мониторинг и

управление ще обогатят

значително информационната

база за услугите, които осъ-

ществявате. Широко отворени

към своите клиенти, ние очак-

ваме Вашите предложения.

Заедно сме по силни!

Възможностите ни растат ден след ден.

НОВИ ОБЕКТИ:

БЕНЗИНОКОЛОНКА - Всички притежатели

на ведомствени зарядни цистерни, биха могли да се

възползват от новата ни услуга. Какво Ви предлага ме:

- Получаване на информация за всяко зареждане;

- Общо количество заредено от цистерната;

- Оставащо количество гориво в цистерната;

Всички отчети се извършват и наблюдават в реално

време. (обект BK_1)

МЕТЕОСТАНЦИИ – В системата вече са

внедрени и работят 20 метеостанции. Информация за

над 28 параметъра се предават в сървъра.

ЕЛЕКТРОМЕР – Услуга, която предлагаме

повече от година. Дистанционно наблюдаване на

данните за изразходени kWh електроенергия.

Дневна, нощна консумация, както и консумация в

реално време. (обект  4003)

КОНТЕЙНЕРОВОЗИ – Монтирани са

устройства за GPS контрол и наблюдение, на

няколко машини от този тип. С изключителен

контрол върху капачката на резервоара. Поставена

е специална капачка против кражба на гориво,

както и контрол в реално време, върху отварянето

и затварянето и. (обект  1977)

СМЕТОСЪБИРАЧИ – Специализирани

транспортни средства с контрол над повдигача.

Изключително удобно при контрола на работа с

такъв вид техника. (обект  1988)

В ТОВА ИЗДАНИЕ:
Нови обекти - Бензиноколонка С.1

Ефективност – обороти С.1

Одометър С.2

Технически параметри - аларми С.2

Обучение - Как да направим справка С.3

Информация - ГОРИВО С.4
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Поддръжка

Сервизи
Стара Загора, София, Варна,

Бургас, Разград, Русе, Пловдив,
Казанлък, Пазарджик;

6000 бул.Славянски 57 / Стара Загора,
България

Тел. (+359) 42 600365 /  886 600365
896 600365  / 879 009365

gpsservice@gpscontrol.biz /
support@monitoring.bg

Трафик Контрол ООД
6000 бул.Славянски 57 /
Стара Загора, България

Тел.  (+359) 42 660008 /  886 600364 /
879 009364

office@gpscontrol.biz / office@monitoring.bg

НОВА СПРАВКА:

ЕФЕКТИВНОСТ-ОБОРОТИ – Всеки е виждал справката „Ефективност“, служеща за определяне на

ефективната работа на движещи се превозни средства. Но ако притежавате машини, чиято дейност е

позиционирана на малка площ, като багери, преси и други, новата справка ще Ви даде по- пълна информация.

Единственото условие е да имате контрол над оборотите на машината. Вие задавате за всяка машина нейните

работни обороти. Това е! Вече знаете кой, кога, колко е работил, колко е продължил работния ден и заслужил ли

е заплатата си.

С.1
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Допълнителни опции на високо ниво

ОДОМЕТЪР
ИЗМИНАТИ
КИЛОМЕТРИ

Общо изминатите кило-

метри според километража

на Вашият автомобил.

Стойност,

която

нараства

следствие

движението на

машината по GPS данни.

Чрез възможността за лич-

на корекция на тази стой-

ност, Ви освобождаваме от

зависимостта за технически

различия и отклонения при

всяка машина.

Тази опция е по желание,

затова свържете се с нас.

(обект 0004)

ШОФЬОР
ЗАД ВОЛАНА

Вече имате възможност да

изписвате сами кой е водача

на превозното

средство. Ако

нямате нужда от

монтиране на устройства за

RFID карти, можете да се

свържете с нас. Ние ще

добавим тази възможност

към Вашият потребител и

обекти. (обект 4019)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Всеки се е лутал в огромния обем

документация, свързана с автомо-

билите си. В забързаното еже-

дневие това е разход на много

време и нерви. Големият автопарк,

или малкото стопанство, личния

автомобил или колата на жена Ви -

много информация за контрол, която

да следите или бъдещи разходи,

които не трябва да забравяте:

- Кога трябва да  сменя гумите?

- Кога смених маслото?

- Кога трябва да платя гражданската

отговорност? и др.

Това вече не е проблем. Системата

следи и ще Ви подсети за всичко

това с sms  или e-mail. (обект 4019)

ШАБЛОНИ ЗА ОБЕКТИ:

Може би вече сте се запознали с

възможностите на системата за

поставяне на Статични или Дина-

мични обекти върху картата. До

днес сме създали повече от 20

шаблона за различни видове

обекти. Статичен обект за место-

положението на магазините Ви,

бензиностанции, билбордове или

Динамичните обекти, пазещи

информация, например времето

на зареждане на гориво и цена по

фактура (обекти от тип

Информация – ГОРИВО - стр.4).

Също така да направите справка

за посещенията в обекти, време

на престой в тях и още много

информация.

ПРИ КОНТРОЛА НА ГОРИВО:

За всички наши настоящи и

бъдещи клиенти, притежаващи или

желаещи контрол върху

нивомерната сонда на своите

автомобили, са добавени

донастройващи коректори, за

повишаване точността на

следеното гориво.

ИНФОРМАЦИЯ - ГОРИВО:

Всяка фирма, която държи на

своята отчетност, ще получи

възможността да въвежда

информацията за зареденото

гориво от бензиностанции, по

фактура и километраж на

автомобила. (стр. 4)

Очаквайте в следващите издания:

Упътване за работа:

Към всеки бюлетин ще има прикачена

притурка с избрани от нас упътвания

за работа. Последователността им ще

бъде в следствие Ваши желания и запи-

твания, които получаваме.

Тъй като възможностите на приложението

ни са изключително много, започваме рабо-

та по изграждане на пълно указание за

работа. А в сайта ще имате препратки към тях

със символа:
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1.ИЗБОР НА ОБЕКТ
В горният ляв ъгъл, ще видите списък, от където избирате обект за справка. Можете да изберете
повече от един обект, като държите непрекъснато бутона Ctrl от клавиатурата + левия бутон на
мишката. Избраният един или няколко обекта се ограждат с червена линия.

2.ИЗБОР НА ВИД СПРАВКА
Списъкът с видове справки се намира под списъка с обекти. Вариантите, които са видими се
влияят от следените параметри на отделните обекти.  Ако сте избрали няколко обекта едно-
временно, то ще виждате само тези справки, които са общи за тях. Справките биват: Екранни -
които виждате на екрана, както и Печатни справки и Пътни листи, които могат да се разпечатват.

3.ИЗБОР НА ПЕРИОД ЗА СПРАВКАТА
В долният ляв ъгъл се намира календар, където избирате дата за генериране на справка. Ако
искате повече от един ден – с левия бутон на мишката кликате върху първата и последната дата
на желан период. Над календара се намира и възможността да зададете час от-до. Ако оставите
часа от 0:00 до 0:00 и избирате период – то трябва да включите един ден повече. Максимален
период за една справка е 90 дни.

4.ГЕНЕРИРАНЕ
Над всички списъци се намира бутона „Генерирай“. Можете да го натиснете само след като сте
избрали всичко по-горе описано. След няколко секунди в дясно на Вашият екран ще видите и
самата справка.

Една от най-важните функционалности на интернет приложението МОНИТОРИНГ.БГ,

е генерирането на справки от архивирана информация. Справките са много на брой и

са специализирани в отделни групи и типове. Максималния период за генериране на

една справка е 90 дни. Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на

оказаните телефони  за контакти.

ТЕЛ. (+359) 042 / 600 362 | WWW.TRAFFICCONTROL.BG

Обучение - 2
Как да направим
справка?

TrafficControl Ltd.

Системата е отворена и гъвкава. Има възможност за добавяне
на нови справки, според Вашите нужди. Ние работим за Вас!

“
”

Р Е А Л НО  В Р Е М Е СП Р А В К И А Л А Р М И ОБ Е К Т И А Д М И НИ СТ Р И Р А НЕ

СП Р АВ К И - 1
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Справка от обект
Информация - ГОРИВО

ТЕЛ. (+359) 042 / 600 362 | WWW.TRAFFICCONTROL.BGTrafficControl Ltd.

Р Е А Л НО  В Р Е М Е СП Р А В К И А Л А Р М И ОБ Е К Т И

С.4

А Д М И НИ СТ Р И Р А НЕ

Обект – „Информация – ГОРИВО“ – Още един начин  нашите клиенти да оказват контрол

над горивото на своите машини. Посредством въвеждане на информация за заредено

гориво от бензиностанция, по фактура, лично от собственика или друг служител.  За по-

пълен анализ и активност на всички справки се изписва и километража на машината в

момента на зареждане.

Име и номер на обект;

КИЛОМЕТРАЖ: Изписва се ръчно километража в момента на

зареждането;

Автоматично изчисляване на изминатите километри от

предходното зареждане до сега;

ДИЗЕЛ: изписване на стойностите от фактурата, за заредено

дизелово гориво – количество, сума и дата на зареждане;

СП Р АВК И – И н фо р ма ц и я - Г О Р И ВО 1

ГАЗ: Въвеждане на стойностите от фактурата за този вид гориво –

количество, сума и дата. Ако има зареждане на бензин и газ в

един и същи момент, данните за двата вида горива, се въвеждат

едновременно. Това е така, защото имат общ километраж;

БЕНЗИН: изписване на стойностите от фактурата, за заредения

бензин – количество, сума и дата на зареждане;

ВИДОВЕ СПРАВКИ:
– Разходи за гориво (по зареждане) – Справката е за единичен обект. Чрез  нея  получавате подробна информация, кога е зареждан

автомобила, какво е количеството на горивото и заплатената сума. Също така е изчислено общо изминати километри и цената на горивото

– общо. (стр.5 – 1)

– Разходи за горива общо – Справка, генерирана при избор на повече от един обект. Чрез нея получавате пълна информация за общата

сума заплатена за заредените горива, общо изминатите километри и най-важното – цена на километър. Така получавате пълна картина за

ефективността на съответния автомобил, в сравнение с другите, които притежавате в своя автопарк. (стр.5 – 2)

ВЪВЕЖДАНЕ: В страницата за реално време , по начина по който избирате автомобил, се избира обект от тип „Информация-ГОРИВО“.

В дясно се появяват всички налични данни и свойства за него. Над тях е бутона за редакция : . Ръчно въвеждате едновременно

километража, данните по фактура към съответното гориво и дата на зареждане. Когато сте готови натискате бутона – запис             или

отказ - . Въведената информация изчезва от полетата, но се архивира в базата данни.

WWW.TRAFFICCONTROL.BG


Дата запис Дизел-кол.(л.) Изминати км. Километраж

27.11.2012
10:41:05

- 0 247982

27.11.2012
10:45:40

- 17 247999

27.11.2012
10:46:23

- 400 248399- -

Издаден на: 28.11.2012 10:00:25
Подпис: ....../............../

- - 13.12.2012 15.12 31.14 -

- -

- - 12.12.2012 25.16 42.12 - - -

- - 13.12.2012 23.51 52.16 -

По зареждане
Дизел-дата Дизел-

сума(лв.)
Газ-дата Газ-кол.(л.) Газ-сума(лв.) Бензин-дата Бензин-

кол.(л.)
Бензин-

сума(лв.)

- - 63.79 125.42 - -

Начално километраж: 247982

Крайно километраж: 248399

Изминати км.: 417км.

За целия период
Дизел-кол.(л.) Дизел-сума(лв.) Газ-кол.(л.) Газ-сума(лв.) Бензин-кол.(л.) Бензин-сума(лв.)

Справка
Разходи за горива (по зареждане)

480004 / С.Загора: VITARA-3:big / CT 0140 AM от: 27.11.2012 10:35:00
до: 28.11.2012 00:00:00

ШОФЬОР: .............................................
                 /име и фамилия на шофьора/

ТЕЛ. (+359) 042 / 600 362 | WWW.TRAFFICCONTROL.BGTrafficControl Ltd.

Разходи за гориво (по зареждане)“ ”

Р Е А Л НО  В Р Е М Е СП Р А В К И А Л А Р М И ОБ Е К Т И А Д М И НИ СТ Р И Р А НЕ
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Разходи за горива - общо“ ”

Име Средно цена на км.

480004 / С.Загора: VITARA-3:big / CT 0140 AM 0.29
480007 / С.Загора: MAHINDRA-G:01 / CT 9498 AM 0.00
480009 / С.Загора: VITARA-6:черен / CA 3216 MT 0.23
480012 / С.Загора: MAHINDRA-G:02 / CT 9264 AH 0.31

137.81 607.00
264.24 852.00

Издаден на: 03.12.2012 13:42:00
Подпис: ....../............../

лв. км.

143.71 496.00
101.46 0.00

Справка
Разходи за горива - общо

................................................ ..............................................................

от: 29.11.2012 00:00:00
до: 05.12.2012 00:00:00

Зареждане

СП Р АВК И – И н фо р ма ц и я - Г О Р И ВО 2
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