
Novinky v Knize jízd 14/04

Nové funkce a vlastnosti zařazené na distribuční portál

Na úvodní stránce Knihy jízd je nyní ve sloupci „Poslední známá poloha“ zobrazována ikona stavu
komunikace. 

Má-li  jednotka  platnou  pozici  a  komunikuje  se
serverem, není ikona zobrazována. 

Komunikuje-li  jednotka,  ale  její  pozice  je  starší  než  6
hodin, je zobrazena zelená ikona komunikace        a údaje
o  poloze  jsou  zašedlé.  Najetím  kurzoru  na  ikonu  je
zobrazeno okno s údaji o komunikaci.

Nekomunikuje-li jednotka déle než 6 hodin, je ikona šedá
       a údaje o poloze jsou rovněž zašedlé. 

Pro  usnadnění  práce  distributorů  jsme  doplnili
statistický  report  „Tisk  statistik  dobíjení“  možnostmi
uživatelského  řazení  sloupců  a  přidáním  sloupce
„Datum vypršení licence“.



Statistické reporty „Csv statistik (více druhů)“ a „Tisk statistik (více druhů)“ je doplněn o sloupce
„Původní měna“ a „Původní cena“. Tato vlastnost je podporována i v importu z platebních karet.

Ke  zlepšení  práce  se  zakázkami  jsme
přidali  volbu  jejich  filtrování  podle  čísla
nebo  podle  názvu.  Novinkou  je  i
možnost  hromadného  přiřazení  více
vozidel k zakázce.

Statistiky překročení rychlosti jsou nově rozšířeny
o  výběr  oblasti,  ve  které  bude  překročení
rychlosti  sledováno.  Tato  vlastnost  vyžaduje
vytvoření upozornění o průjezdu oblastí.

Pro  administrátory  skupin  s  oprávněním  zavádět
jednotky jsme upřesnili typy jednotek Atrack. Každému
typu je upřesněna i konfigurační tabulka.
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Nové jednotky

GPS jednotka  GV65Lite   umožňuje  identifikaci osob pomocí čtečky
DALLAS,  nebo  snímaní  teploty  pomocí  1-wire  teplotního  čidla.
GV65Lite je vhodná pro pevnou instalaci do dopravních prostředků s
velkým rozsahem napájecího napětí od 8 do 32V. 

Více informací: https://eshop.eurosat.cz/produkt/50080/

GT500 je  výkonný GSM /  GPS /  WiFi  tracker  pro  sledování  osob.
Obsahuje integrovanou GPS anténu a integrovaný Quad-band GSM
modul o frekvencích 850/900/1800/1900 MHz. Pro nouzové účely je
GT500 vybaveno SOS tlačítkem s vibrační odezvou. 

Další informace: https://eshop.eurosat.cz/produkt/49910/

GV300 je GPS jednotka pro pevnou instalací s externí GPS anténou.
Má  3  vstupy  a  dva  programovatelné  výstupy,  RS232,  záložní
akumulátor, napájení 8 až 32VDC. 

Bližší informace: https://eshop.eurosat.cz/produkt/49912/GV300

Optimalizace a změny funkcí
-  oprava importu z platebních karet (ověření počtu sloupců)

- odstranění sloupce „Zakázka“ z reportu „Xlx SAP poměr jízd“

- úprava zadávání uživatelsky definovaného bodu
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