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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

• A WebEye Truck Drive alkalmazás egy sofőrspecifikus megoldás,
amely a WebEye Truck Drive Pack részeként is elérhető Android
platformon.
• A WebEye Truck Drive alkalmazásban integrált Sygic Professional
navigáció fut, az ehhez szükséges licensz regisztrációt a WebEye
Telematics Zrt. végzi el és 3 évig érvényes.
• A WebEye Tableten tilos a Gyári beállítások visszaállítása. Ebben
az esetben a tárolt adatok törlésre kerülnek. Az ilyen jellegű
adatvesztés során az Ügyfél elveszítheti a Sygic Professional
navigáció licenszt. A helyreállítási költség az ügyfelet terheli!
• A WebEye Tabletben elhelyezett SIM kártyát tilos kivenni.
Amennyiben a készüléken a SIM kártya slot feletti matrica
megsérül, az a jótállás azonnali megszűnését jelenti!
• Az alkalmazás a WebEye Tablet bekapcsolását követően
automatikusan elindul.

• A legelső használatkor internetkapcsolat szükséges, hogy
a megfelelő jogosultságokat le tudja kérdezni az alkalmazás,
illetve, hogy a Sygic Professional navigáció térképi fájlok letöltése
megtörténjen.
• A WebEye Truck Drive alkalmazás képes offline módban (internet
kapcsolat nélkül) működni.
• Az alkalmazás alapbeállítása a fekvő nézet. Álló nézet
használatához a Beállítások, Alkalmazás Tájolása pontban
válassza az „Portrait” nézet lehetőséget.
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BETŰMÉRET MÓDOSÍTÁSA

BETŰMÉRET MÓDOSÍTÁSA
A Truck Drive alkalmazás betűméreteinek a növelésére az Android
megjelenítésének a beállításait lehet használni.
A megjelenítési menüben a „Betűméret” és a „Megjelenítési
méret” menüpont alatt elvégzett módosítások érvényesülnek a
Truck Drive alkalmazásra is.
Eredeti betűméret

A legnagyobb javasolt értékek a „Betűméret” esetében „Nagy”,
a „Megjelenítési méret” esetében a „Nagyobb”. Ezeknél az
értékeknél nagyobb érték választása már élvezhetetlenné teszi az
alkalmazás használatát az összetorlódó szövegmezők miatt, ezért
ezek használata nem javasolt.
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WEBEYE JÁRMŰKÖVETŐ EGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA

WEBEYE JÁRMŰKÖVETŐ EGYSÉG
CSATLAKOZTATÁSA
Az alkalmazás használatához bluetooth-on keresztül csatlakozni
kell a WebEye járműkövető egységhez.
Az erre szolgáló felugróablak automatikusan megjelenik az
alkalmazás indulása után, ha még nem volt soha WebEye
járműkövető egységhez csatlakozva az alkalmazás. Az azonosított
jármű rendszáma és a doboz-szerver és GPS kapcsolat állapotait
jelző ikonok a fejlécben találhatóak.
Ha már volt csatlakoztatva az alkalmazás WebEye járműkövető
egységhez, akkor a háttérben az applikáció megpróbál újra
csatlakozni az utoljára csatlakoztatott dobozhoz.

TIPP

A felugróablak elérhető a menüből is, ha szükség lenne rá a
járműváltáshoz.
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SOFŐR AZONOSÍTÁS

SOFŐR AZONOSÍTÁS
A járművezető a PIN-es sofőrazonosítóval tudja azonosítani
magát. A járművezető a WebEye Monitor sofőrkarbantartóban
adminisztrált járművezető sorszámát kell, hogy megadja. A
felhasználónak lehetősége van megadni a sofőr 1 és a sofőr 2
azonosítóját is. A sofőrazonosítás sikerességéről értesítést küld az
alkalmazás.
A funkció használatának feltétele a WebEye
járműkövető egységgel létrehozott BlueTooth
kapcsolat.
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ONE-SCREEN KÉPERNYŐ

ONE-SCREEN KÉPERNYŐ

A WebEye Truck Drive alkalmazás egy úgynevezett „one-screen”
képernyővel rendelkezik, amelyen a felhasználó minden - a vezetés
közben számára fontos - információt egy nézetben megtalál.
ÁTTEKINTŐ OLDAL 4
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A NAVIGÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A NAVIGÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
Az alkalmazásban egy teljes értékű, integrált Sygic Professional
navigáció található. A navigáció saját menüvel és beállításokkal
rendelkezik, semmilyen funkció nincs korlátozva a navigáción
belül, azonban szükség van Sygic licenszre a teljes értékű
használathoz.
A Sygic Professional navigáció térkép fájljainak frissítéséhez
internet kapcsolat szükséges!
TIPP

A térképi frissítéseket a várható magas adatforgalom miatt minden
esetben Wi-Fi-n keresztül végezze!

FUNKCIÓK
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FUNKCIÓK - NAVIGÁLÁS TEHERGÉPJÁRMŰ ATTRIBÚTUMOKKAL

NAVIGÁLÁS TEHERGÉPJÁRMŰ
ATTRIBÚTUMOKKAL
A Sygic Professional Navigation a jármű paramétereinek
megfelelően számítja ki az útvonalat olyan utak/útszakaszok
használatával, ahol a megadott határértékek, jellemzők alapján
a jármű közlekedhet. Pl.: a Sygic Professional Navigation nem
navigálja át a gépjármű vezetőjét a maximális súlynál kisebb
teherbírású hidakon.
A teherautó korlátozásai megjelennek a navigációs képernyőn,
valamint a böngészési térképen.
Tehergépjármű attribútumok beállítása
A tehergépjármű attribútumainak beállításához lépjen be a
Menü > Beállítások > Vehicle Profiles menüpontba.
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FUNKCIÓK - NAVIGÁLÁS TEHERGÉPJÁRMŰ ATTRIBÚTUMOKKAL

Számítási módszer
Járművéhez leginkább releváns útvonal számításához be kell
állítani a jármű tulajdonságait. Ehhez vagy új járműprofilt kell
létrehozni vagy egy meglévőt kell módosítani.
Új járműprofil létrehozásához a
Menü > Beállítások > Vehicle Profiles menüpontban
az Add Vehicle gombra kell nyomni.
TIPP

Meglévő járműprofil módosításához a
Menü > Beállítások > Vehicle Profiles menüpontban a kiválasztott
járműre kell nyomni és ott a ceruza ikonnal lehet a paramétereket
megnyitni.
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FUNKCIÓK - NAVIGÁLÁS TEHERGÉPJÁRMŰ ATTRIBÚTUMOKKAL

A jármű beállítható paraméterei a következők
Beállítás
Végsebesség
Össztömeg
Jármű teljes hossza
Jármű szélessége
Maximális magasság
Tengelyterhelés
Pótkocsik száma
Jármű tengelyszáma

Pótkocsi tengelyeinek száma
Veszélyes anyagok
ADR kódok

Leírás
A jármű maximálisan
megengedett sebessége
A jármű teljes tömege a
rakománnyal együtt
A jármű teljes hossza (csak
pótkocsi nélküli jármű)
A jármű teljes szélessége
A jármű maximális magassága
A legnagyobb tengelysúly
A rögzített pótkocsik száma 0 és
több között mozog
Az össztengelyszám, a
pótkocsikat is beleértve, 2-től
felfelé
A pótkocsi tengelyeinek száma 0
és több között mozog
Megadható, hogy a rakomány
veszélyes áru-e
Szállítási korlátozások beállítása:
B, C, D, E

A paraméterek beállítása után a navigáció felhasználja a
kiválasztott jármű profilt az útvonal kiszámításakor.
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FUNKCIÓK - NAVIGÁLÁS TEHERGÉPJÁRMŰ ATTRIBÚTUMOKKAL

Navigáción belüli útvonal tervezése a kiválasztott jármű profil
alapján
A navigáción belüli útvonal tervezését követően a térképi
megjelenítés bal oldalán látható az aktív járműprofil
megjelenítése.
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FUNKCIÓK - NAVIGÁLÁS TEHERGÉPJÁRMŰ ATTRIBÚTUMOKKAL

A navigálás indítását követően van lehetőség a járműprofil
cseréjére a jobb oldalon megjelenő menü Jármű gombot
kiválasztva.
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FUNKCIÓK - MEGTERVEZETT ÚTVONAL LETÖLTÉSE

MEGTERVEZETT ÚTVONAL LETÖLTÉSE
A WebEye Monitorban lehetőség van a kamionos útvonal
tervezővel megtervezett és elmentett útvonalat a WebEye Truck
Drive alkalmazásnak átküldeni.
A WebEye Monitorban előfizetés függő, hogy elérhető-e az útvonal
küldés opció.

A jobb oldali Áttekintő oldalon az Útvonal kártyára kattintva érhető
el a járműhöz rendelt útvonal. A felugró ablakban megjelenik az
útvonal neve és a hozzá írt megjegyzés. Az útvonalra kattintva
automatikusan betöltődik a Sygic Professional navigációba.
Egyszerre egy járműre egy útvonal lehet kiküldve, tehát
automatikusan felülíródik az útvonal.
Az útvonal letöltéshez szükséges internet kapcsolat, azonban a már
letöltött útvonalat offline is el tudja indítani a felhasználó.
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FUNKCIÓK - ÜZENETEK

ÜZENETEK
A „one-screen” képernyő bal oldalán az üzenetek küldésére és
fogadására van lehetőség, illetve látható az üzenetfolyam.
Az üzenet hossza 180 karakterre korlátozott.
Erről az ikonról érhetőek el a sablon üzenetek. A sablon üzenetre
kattintva azok automatikusan elküldésre kerülnek.
TIPP

A sablon üzenetek között lehet keresni, szórészlet beírásával.
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FUNKCIÓK - ÜZENETEK

Sablonüzenetek
A kész sablonüzeneteken túl saját sablon üzenet is létrehozható
és kiválasztható küldéskor. A saját sablonüzenet módosítható/
törölhető. Az összes sablonüzenet sorba rendezhető.
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FUNKCIÓK - ÜZENETEK

Saját sablon üzenet létrehozása

Saját sablon üzenet létrehozása, szerkesztése, törlése

Sablon üzenetek rendezése
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TIPP

FUNKCIÓK - ÜZENETEK

Az üzenetek között van lehetőség keresésre. A listában a Keresés
mezőbe beírt szó részletnek megfelelő üzenetek maradnak.

Küldéskor saját címzettet lehet hozzáadni az üzenethez a címzett
listából.
A felvett és kiválasztott címzett nem változik vissza „Mindenki”
címzettre az első üzenet elküldése után. A felvett és kiválasztott
felhasználó egészen addig marad, amíg nem változtatja meg a
címzettet.

21

FUNKCIÓK - ÜZENETEK

Üzenetek törlése
Az Üzenetek beállításaiban lehetőség van az összes üzenet
törlésére. A törlés az adott eszközön törli a korábban küldött vagy
fogadott összes üzenetet.
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FUNKCIÓK - ÜZENETEK

Üzenetek értesítései
Az értesítések beállításában van lehetőség az üzenetekhez
kapcsolódó értesítések módját megadni. A menüpont elnavigál
az Android alkalmazás beállítások menüjébe, ahol ez személyre
szabható.
A beállítási lehetőségek Android-verziónként eltérhetnek:
• Értesítések mutatása/kikapcsolása
• Értesítési hang beállítása
• Ne zavarjanak mód felülbírálása
Az alkalmazás üzenet érkezésekor értesítést és hangüzenetet
küld a felhasználónak az Android/alkalmazás beállításoknak
megfelelően. A nem olvasott üzenetek értesítései a beállított
időközönként megismétlődnek.
Az értesítést egészen addig ismétli az alkalmazás, amíg a
felhasználó a térképes oldalra nem navigál, ahol látható az üzenet.
Szintén beállítható, hogy a nem olvasott üzenetekről milyen
időközönként küldjön újra értesítést az alkalmazás.
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FUNKCIÓK - ÁTTEKINTŐ OLDAL

ÁTTEKINTŐ OLDAL
A one screen képernyőn áttekintő oldal érhető el, ahol a funkciók
kategorizálva vannak a könnyebb átláthatóság érdekében. A
megjelenő áttekintő oldal tartalma módosítható a szűkítéshez
elérhető ikon segítségével.
Az egyéb kategória minden esetben látszik, nem szűrhető.
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FUNKCIÓK - TACHOGRÁF STÁTUSZ

TACHOGRÁF STÁTUSZ
A „one-screen” képernyő jobb oldalán egy áttekintő ablak
található és az azonosított járművezetők tachográf adatai és
hátralévő vezetési idejük is megjelennek.
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FUNKCIÓK - TACHOGRÁF STÁTUSZ

Amennyiben a sofőr szeretné részletesen látni tachográf
adatait, akkor a második fülön az első sofőr slotban azonosított
járművezető tachográf adatait, a harmadik fülön pedig a második
slotban azonosított járművezető tachográf adatait találja meg.
A tachográf adatok csak akkor jelennek meg, ha a szolgáltatás
elérhető az alkalmazáson belül.

Állapot
FUNKCIÓK - TENGELYSZÁM VÁLTÁS
26
Folyamat osan villog
Másodpercenként egyet villan
Rövid ideig gyorsan villog
TENGELYSZÁM VÁLTÁS
Nem világít

Jelentés
Hálózatkeresés, modem indítása
Normál üzemmód, érvényes GSM kapcsolat
GSM modem aktivitás, információközlés
Az egység nem üzemel

A WebEye Truck Drive alkalmazás menüjéből érhető el a
tengelyszám váltás opció.
A felugró ablakban megjelennek a J2, J3 és J4 gombok, amelyekre
kattintva lehetőség van a tengelyszám beállítására.
A beállított tengelyszám az áttekintő felületen is megjelenik, ott
ellenőrizni lehet az értékét.
Tengelyszámot csak akkor lehet váltani, ha a WebEye járműkövető
egységnek van GPS jele.

Ha tengelyszám váltás esetén technikai probléma lép fel, akkor
megjelenik egy értesítés.

6

Az értesítésre kattintva az áttekintés jelenik meg, ahol látszik a
beállított tengelyszám érték.

J2
J3
J4

>3,5 t
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FUNKCIÓK - TANKOLÁS RÖGZÍTÉSE

TANKOLÁS RÖGZÍTÉSE
A tankolás menüben a tankolási adatok elküldésére van lehetőség
az alkalmazáson keresztül. Sikeres beküldés után a menün
megjelenik a tankolt mennyiség és annak a költsége. Ha még nem
történt tankolás beküldés, abban az esetben ez a rész üres.
Fontos, hogy amennyiben a kötelező mezőket nem tölti ki a
járművezető, akkor az űrlapot nem lehet beküldeni.
TIPP

A választható értékek a törzsadatok menüben bővíthetők!
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FUNKCIÓK - TANKOLÁS RÖGZÍTÉSE

A tankolás adatai megjelennek olvasható formában is az üzenetek
között!
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FUNKCIÓK - TÖRZSADATOK KEZELÉSE

TÖRZSADATOK KEZELÉSE
Az alkalmazásban a tankolás és a költség űrlapoknál használt
törzsadatok köre bővíthető.
Törzsadat kategóriák:
• Pénznem
• Üzemanyag típus
• Töltőállomás
• Fizetési mód
• Űrmérték
• Megtankolt eszköz
• Vásárlás oka
Minden kategóriában van egy kijelölt elem, ami az alapértelmezett
értéket jelenti. Az alapértelmezett érték egy elemet hosszan
nyomva átállítható.
Az egyéni törzsadatok mellett a sor végén érhető el a szerkesztés
és a törlés.
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FUNKCIÓK - VONTATMÁNY ÉS KONTÉNER KEZELÉS

VONTATMÁNY ÉS KONTÉNER KEZELÉS
Az alkalmazásban a felhasználó vontatmányához vagy
konténerhez kapcsolódóan tud adatokat felvenni, azokat a
későbbiekben szerkeszteni, újabbakat rögzíteni, plombálni.
Lehetőség van minden vontatmányhoz és konténerhez
megjegyzéseket fűzni.
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FUNKCIÓK - SCANNER

SCANNER
A Scanner alkalmazással fényképeket lehet feltölteni a szerverre,
amiket a webes DocManager alkalmazásban lehet megtekinteni
és kezelni. A kép feltöltéséhez egy alfelhasználó bejelentkezésre
van szükség, amire figyelmeztet az applikáció a Scanner
elindításakor.
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FUNKCIÓK - SCANNER

Amennyiben az alfelhasználó első alkalommal jelentkezik be
a WebEye rendszerébe, akkor az adminisztrátor által megadott
jelszót kötelező jelleggel meg kell változtatni. Ezt minden későbbi
olyan esetben is meg kell tenni, amikor az alfelhasználó jelszavát
az adminisztrátor megváltoztatja.
A felhasználói bejelentkezést érdemes egy sofőrazonosítás
(Azonosítás vagy Tacho kártya behelyezése) után megtenni.
Ebben az esetben a felhasználói bejelentkezéshez szükséges
adatokat elmentjük az eszközön a járművezetői adatokhoz.
Ennek segítségével az adott eszközön elegendő a későbbiekben
azonosítani a járművezetőt és a felhasználói bejelentkezést
automatikusan elvégzi az alkalmazás.
A járművezető és alfelhasználó összekötés megszüntetését egy
sikeres bejelentkezés után (pl. Scanner használata) a
Beállítások menü > Egyéb > Kijelentkezés menüpont
használatával lehet megtenni. Ugyanitt lehetőség van arra is, hogy
a bejelentkezett alfelhasználó megváltoztassa a saját jelszavát.
A Scanner alkalmazással lehetőség van a mobil eszköz
kamerájával fényképet készíteni és azt elküldeni. Továbbá arra is
van lehetőség, hogy korábban készült képeket küldjünk a galéria
használatával.
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FUNKCIÓK - SCANNER

A készített vagy kiválasztott kép beállításai és a dokumentum
típusának kötelező kiválasztása után a „kivágás” gomb
megnyomásával a kép feltöltésre kerül.

www.webeye.eu

