ОБЕКТИ

Обучение - 3
Статичен или
Динамичен обект?
Статичен обект
Статичния обект е такъв обект, чиито свойства не се променят с времето.
Информацията, която съдържа може да бъде редактирана, но се запазват само последно
записаните данни, без възможност за справки и архив от предишни корекции.
Статичния обект съдържа всички необходими свойства, от които клиента има нужда.
Такива са например – адрес, град, име на обекта, тип, име на клиент, телефон и др. За да бъде
използван този обект за генериране на справки, кога е бил посещаван от GPS обект, то той
трябва да съдържа и информация като: време на престой, географски координати, радиус на
зоната около обекта. Правилно зададените свойства, генерират точни и пълни справки.
Един статичен обект може да се създаде от шаблон или от файл предварително
експортиран от системата.

Динамичен обект
Динамичния обект е този обект, чийто данни и промени в свойствата се записват в
архивната база. Информацията във всяко поле може да бъде променяна и в даден момент да се
правят справки за нея. Стандартната налична справка за Динамичен обект, се нарича Първични
данни. Това е справка в табличен вид, съдържаща всички данни за избрания период и техните
промени в деня на корекцията.
Динамичния обект е удобен в случаите, когато държите да запазвате отминалата
записана информация. За разлика от него, статичният обект пази в себе си единствено
последните записани данни в полетата.

ОБЕКТ ВЪРХУ КАРТА ИЛИ НЕ ?

При създаването на нов обект, Потребителят може да избере дали обекта да е
поставен на дадено място с позиция върху карта или не. Ако желаете да правите справка и
изберете подходящ шаблон, потребителят може да следи дали друг GPS обект е влизал в
рамките на зоната на създадения обект. Например ако Вашите Автомобили трябва да зареждат
складове, магазини и други, то създадените Статични или Динамични обекти е добре да се
позиционират върху картата. Така справки от типа на „Обходени обекти“, „Посещаемост обекти“ и
други ще дадат допълнителна информация относно ефективността и работата на служителите
от фирмата. Ако обаче се създават обекти например от тип „Карта“, които представляват такива
съдържащи информация за номера на RFID карта и Името на служителя, който ще се регистрира
с нея, то обектът при създаването си трябва да бъде Динамичен, без позиция върху карта.
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ОБЕКТИ

Създаване на обект
1.ОБЕКТ ВЪРХУ КАРТА

След като имате предварително
създадени шаблони или ние сме
Ви осигурили такива, можем да
пристъпим към поставянето им
върху карта

Натиснете върху
„Нов обект“

Изберете „Нов обект върху карта“
или само обект видим в списъка

ИЗБИРАМЕ „НОВ ОБЕКТ НА КАРТА“

Намирате предварително върху картата мястото,
където искате да поставите обекта. Кликнете с
левия бутон на мишката, точно върху мястото,
където искате да се вижда. Ще се появи прозорец
за попълване на данни.
Ако изберете „Нов обект“, то той няма да се
позиционира върху картата. Въпреки това ще се
появи и тук прозорец за попълване на данни.
Обекта ще се вижда само в дървото на обектите и
при двукратен клик върху текста с името му - ще
видите неговите данните.

ИЗБОР НА ШАБЛОН

Който най-добре описва нужния ни обект. Ако не
намирате такъв и виждате затруднения в
създаването на нов шаблон, ни се обадете за да
ви помогнем.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ

След като сте избрали и написали всичко, което
се изисква в този прозорец, натискаме бутона
„Потвърди“. Прозореца изчезва, а на негово място
върху карта виждате статичния/динамичен обект,
който създадохме.

РЕАЛНО ВРЕМЕ

TrafficControl Ltd.

СПРАВКИ

Избор на тип обект –
Статичен или Динамичен

АЛАРМИ

Избор на шаблон, с
необходимите свойства

ОБЕКТИ

Т ЕЛ . (+ 359) 042 / 600 362

|

АДМИНИСТРИРАНЕ

WWW.TRAFFICCONTROL.BG

С.3/2

ОБЕКТИ

Редактиране на обект
1.ИЗБИРАТЕ ОБЕКТ ЗА РЕДАКЦИЯ

Създаден вече обекта е видим на картата и/или в Дървото на обектите. Когато
кликнете с мишката върху него на картата или от списъка с обекти, в дясно на екрана
ще видим всички данни и свойства, в които можете да извършите корекции на
информацията.

Бутон за бърз достъп до
справки за този обект

Бутон за Редакция и
Запис на данните в
обекта

Данни, които съдържа
обекта

БУТОН ЗА „РЕДАКЦИЯ“ / „ЗАПИС“

БУТОН ЗА БЪРЗ ДОСТЪП ДО „СПРАВКИ“

Ако искате да коригирате информацията в полетата с
данни, то натиснете този бутон. Това освобождава
текстовите полета с данни за писане. След всички
необходими корекции, натискаме отново същия бутон.
Данните се записват, а полетата стават отново
забранени за писане.

Този бутон отваря нова страница, в която автоматично
се зарежда модула Справки с избран вече обект.
Остава само да си изберете вида справка и периода.
Справка има смисъл да правите само, ако обекта е
Динамичен.
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