
Nové funkce a vlastnosti zařazené na distribuční portál

  Novou vlastností aplikace je možnost prohlížení podporovaných GPS  jednotek s možností 
přechodu do e-shopu pro zakoupení jednotky. Stačí v menu „Technická podpora“ vybrat v levém 
sloupečku „Podporované jednotky“. Výběr je možný podle výrobce či přímo podle zobrazení jednotky.
Kliknutím na vybranou jednotku budete přesměrování přímo na zvolenou jednotku v e-shopu.

Vylepšili jsme vlastnosti uživatelsky definovaných bodů o možnost použít je jako oblast. Kliknutím na 
ikonu        „Použít jako oblast“ je otevřeno dialogové okno pro vytvoření oblasti.
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Upozornění na servis je nově možné nastavit i na čas
tak, aby zpráva byla generována v závislosti na
nastaveném čase.

Podporovaný import z platebních karet je rozšířen o
platební karty CNG od RWE.

U platebních karet W.A.G přibyla možnost importu stavu tachometru.

U jednotek Queclink (GL200, GL300, GV300,...) jsme využili možnost lokalizace podle GSM signálu v
případě nedostupnosti signálu GPS. 

Kliknutím na ikonu       „Jednotka ztratila
GPS signál“ je zobrazena mapa zobrazující
pravděpodobnou polohu jednotky na
základě identifikace BTS mobilních
operátorů.

Report „Tisk statistik (více druhů) jsme doplnili o sloupeček „Cena bez DPH“.



Statistický report „Přehled uživatelů“ je rozšířen o možnost přidání sloupečku „Role“. V něm je 
zobrazen název role uživatele – Group admin, Admin, Uživatel.

Nově mohou distributoři v administračních nástrojích
vybírat a upravovat obchodní podmínky pro své zákazníky. 

Vybrané podmínky mohou nastavit jak pro všechny své
zákazníky, tak i pouze vybraným skupinám.

Optimalizace a změny funkcí
-  znemožnění dvojího naplánování jedné šablony reportu

-  zrušení přiřazení platební karty jednotky při zneplatnění jednotky samotné (IMEI, telefonní číslo)

-  aktualizována konfigurace jednotky GL200 firmware 3.01

-  v reportu „Xls cestovní příkazy“ doplněna možnost vyplnit vzdálenost a náklady za jízdu (dle 
spotřebovaného paliva), slovenská jazyková verze

-  pro jednotky Teltonika jsme přidali „měřák“ zobrazující sílu signálu mobilní sítě – CSQ

-  v konfiguraci jednotek Attrack je přidána tabulka „Roaming“ pro nastavení jeho parametrů
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