GPS Tag Pro
Tänaseks on enamusel nutitelefonidel esindatud GPS (Global Positioning System), mis
võimaldab kõik tegevused edastada täpse asukohaga. Äpp-i saab kasutada nutitelefoni,
sülearvuti, tahvelarvuti või mis iganes seadmega, mis kasutavad kas iOS või Android
operatsioonisüsteemi. Andmete edastamine on eriti lihtne, hommikul vajutab Äpp-is olevat
START nuppu ja kõik hakkab toimima automaatselt.

1. Otsige telefonis ülesse GPS Tag Pro

2. Vajutage START nuppu ja teenus hakkab toimima. Stop nuppu seiskab teenuse.

3. Seadistus parameetrid väljastab CarCops Autovalve

4. Kahepoolne suhtlus kontori ja töölise vahel.

Kuidas saab kontor suhelda töölisega?
a) Selleks vali konkreetne tööline nimekirjast (Samsung Galaxy) ja saada sõnum juhile.

b) Nüüd avaneb eraldi aken mille kaudu saab töölisega suhelda või saata töö
koordinaate.

c) Sisestage soovitud tekst ja hetkega on see töölise telefonil nähtav. Teksti saabumisest
telefonile annab märku helisignaal.

d) Töölise vastused on Teile näha jälgimiskeskkonnas.

5. Töö asukoha saatmine töölise telefonile.
a) Vali nimekirjast tööline ja saata koordinaadid

b) Avaneb eraldi aken mille kaudu saab saata teksti või koordinaate.

c) Lisage töö pealkiri ja tekst ning vajutage nuppu „Näita kaarti“, mis avab kaardi mille
peal saate ühe hiire vajutusega määrata koha, mis saadetakse töölise telefonile.

d) Samal ajal töölise telefoni ilmub nii töö kui ka töö asukoht ja tööline saab küsida
täiendavaid küsimusi.

e) Lahendus arvutab välja teekonna ja näitab kohalejõudmiseks kuluva aja.

6. Piltide saatmine kontorisse.
a) Pilte saab saata kas otse kaamerast või lisada juba olemasolev pilt.

7. Töölise staatus
a) Tööline saab ära määrata staatuse Hõivatud/Vaba, mille järgi saab arvutada
ka reaalset tööaega, millal ta hõivatud on olnud.

8. Kuidas teenust tellida?
1. Selleks on vaja sõlmida teenuse kasutamise leping CarCops Autovalvega.
2. Telefoni laadida GPS Tag Pro
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=wialon.GPS_Tag_Pro
Apple iOS https://itunes.apple.com/cn/app/gps-tag-pro/id688720071?l=en&mt=8
Peale seda saate nutitelefoni jälgida CarCops Autovalve GPS jälgimise
keskkonnas.
NB! Teenuse korrektseks toimimiseks peaks olema igas telefonis piiramatu mahuga
interneti pakett ja autos laadija. GPS tarbib ohtralt akut.
Teenuse saame seadistada ka nii, et Äpp käivitub automaatselt, kui telefon laeb ja
teenus peatub, kui telefoni laadija eemaldatakse. Mugav autojuhtidele.
Teenuse saame seadistada tööle E-R 8-17-ni. Nii lülitab teenus ennast automaatselt
sisse tööpäeva alguses ja lülitab välja tööpäeva lõppedes. Säästab telefoni akut.
Igale ettevõttele pakume ühe nutitelefoni jälgimisel TASUTA prooviperioodi kuni
3 kuud, mille käigus seadistame kogu teenuse kliendi vajadustest lähtuvaks, ning
arendame ka vajalikud erilahendused töölise, auto või kauba liikumise jälgimiseks.
Paber ja pliiats on ajalugu. Käes on nutitelefonide aeg.
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