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Керівництво користувача геоінформаційно системою NaviTrack 

ПЕРЕДМОВА 

 

1. Даний документ є керівництвом користувача ГІС по роботі з мобільним додатком 

NAVITRACK. 

2.  Додаток NAVITRACK призначений для вирішення різних транспортних завдань з 

використанням супутникової навігації GPS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей посібник не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і 
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Керівництво користувача геоінформаційною системою NaviTrack 

ЗМІСТ 

1 ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ............................................................................................ 4 

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ .................................................................................................................. 5 

3 СКОРОЧЕННЯ ........................................................................................................................................... 6 

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «NAVITRACK» ............................... 6 

5 ВИМОГИ ДО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ/ПРИЙОМУ ДАНИХ (ІНТЕРНЕТ WWW) ................................ 6 

6 АВТОРИЗАЦІЯ .......................................................................................................................................... 7 

7 ГОЛОВНЕ ВІКНО ПРОГРАМИ. ОБ’ЄКТИ ........................................................................................... 8 

8 РОЗДІЛ МАПА......................................................................................................................................... 11 

9 РОЗДІЛ СТЕЖЕННЯ ............................................................................................................................... 12 

10 РОЗДІЛ ЗВІТИ ....................................................................................................................................... 14 

   11 НАЛАШТУВАННЯ  КОРИСТУВАЧА ............................................................................................... 16 

12 УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕПОЛАДОК У РОБОТІ ...................................................................... 17 

13 КОНТАКТИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРА ................................................................................................. 17 
 



NaviTrack Сторінка 4 

Керівництво користувача геоінформаційною системою NaviTrack 

 

1 ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
1.1 Призначення мобільного додатку. 

Мобільний додаток «Navitrack» являє собою систему моніторингу рухомих і стаціонарних 

об'єктів на основі технології GPS. 

Програмне забезпечення дозволяє відображати в режимі реального часу 

місцезнаходження контрольованих об'єктів на карті, з можливістю відображення адреси 

місцезнаходження, переглядати історію пересування транспортних засоби за обраний період, 

будувати аналітичні звіти про роботу ТС, а також інформувати оператора про всі події, що 

відбуваються: 

 перевищення транспортним засобом заданої максимальної швидкості; 

 пробіг транспортного засобу; 

 несвоєчасне виконання маршрутного завдання; 

 відхилення транспортного засобу від заданого маршруту; 

 в'їзд або виїзд транспортного засобу з заданих зон; 

 відхилення технічних показників транспортного засобу від заданих; 

 виконання транспортним засобом будь-яких технологічних операцій. 

Програмне забезпечення має модуль поділу прав доступу між різними групами 

користувачів, що дозволяє надавати доступ до різних підрозділах і групах транспортних засобів. 

Термін зберігання інформації про об'єкти знаходяться в програмі становить 36 місяців. 

Програмне забезпечення підтримує багатомовний web-інтерфейс. 
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1.2 Принципи роботи системи моніторингу. 

Отримання інформації про стан контрольованих об'єктів здійснюється за рахунок 

використання GSM / GPS-терміналів. 
 

 
 

Термінал встановлюється на об'єкт і збирає інформацію про місцезнаходження об'єкта, а 

також про роботу встановлених на об'єкті датчиків, таких як датчик витрати палива, датчик 

температури і т.д. Вся зібрана інформація передається на сервер і зберігається в базі даних. 

Користувачі системи одержують інформацію з сервера за допомогою мобільного додатку. 

 

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Для цілей цього стандарту застосовуються терміни та визначення, включаючи наведені 

нижче терміни та визначення. 

Термінал – монтируємий пристрій для визначення поточного місцезнаходження ТЗ і 

передачі зібраних даних на сервер. 

Сервер – програмно-апаратне забезпечення для збору, зберігання і обробки геоданих 

переданих терміналом. 

Логін – кодове ім'я, що надається в момент підписання договору. 

Пароль – індивідуальне слово або набір знаків призначених для підтвердження 

повноважень, надається в момент підписання договору. 

Трек – набір геопозиційних даних представляють собою траєкторію руху транспортних 

засобів на карті. 

Маршрут – напрямок руху об'єкта за певними координатами із зазначенням основних 

пунктів. 

 

  



NaviTrack Сторінка 6 

Керівництво користувача геоінформаційною системою NaviTrack 

 

3 СКОРОЧЕННЯ 

 

ГІС – геоінформаційна система. 

GPS – система глобального позиціонування. 

GSM – глобальні системи для мобільних комунікацій. 

GPRS – система, яка виконує обмін даними з іншими пристроями GSM в мережі і з 

зовнішніми мережами, в тому числі інтернет. 

ГНСС – глобальна навігаційна супутникова система 

ЛВМ – локальна внутрішня мережа. 

ТЗ – транспортний засіб. 

 

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «NAVITRACK» 

 

Операційна система (ОС) – Android 5.0 і вище, IOS. 

 

2  

3 5 ВИМОГИ ДО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ/ПРИЙОМУ ДАНИХ (ІНТЕРНЕТ WWW) 

 

Дані вимоги визначають можливість використання для користувача інтерфейсу системи. 

Під поняттям - «можливість використання», мається на увазі наявність каналу для обміну даними 

між сервером, клієнтським інтерфейсом і сервісами з надання картографічного матеріалу (якщо 

такі задіяні). 

Канал даних повинен мати пропускну здатність не менше 1024 кб / с (1 Мб / с). В іншому 

випадку можливе зменшення швидкості реагування призначеного для користувача інтерфейсу на 

дію користувача. 
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6 АВТОРИЗАЦІЯ 

 

Для авторизації необхідно завантажити додаток із онлайн-магазину додатків Google Play 

Store чи App Store і ввести «Логін» і «Пароль» в запропоноване вікно авторизації, після чого 

натиснути «Вхід». 

 
 Рисунок 6.1– Вхід в систему 

 

Після вдалої авторизації відбудеться автоматичний вхід в систему. У разі введення невірного 

логіна або пароля, ви побачите відповідне повідомлення про помилку. Спробуйте знову, попередньо 

переконавшись в правильності введення символів. Перевірте регістр, а також активну мову введення. 
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7 ГОЛОВНЕ ВІКНО ПРОГРАМИ. ОБ’ЄКТИ 

 

Область вибору параметрів для відстежування поділяється на чотири розділи «Об’єкти», 

«Мапа», «Стеження» та «Звіти». 

 

 

Рисунок 7.1 –  Область вибору параметрів для відстежування 

 

«Об’єкти» — список відстежуваних в даний момент об'єктів. Це можуть бути як всі 

об'єкти, доступні поточному користувачеві, так і частина з них. Об'єкти можна вільно додавати в 

робочий список і прибирати з нього (останнє не призводить до їх видалення з системи). 

 

 
Рисунок 7.2 – Розділ «Об’єкти» 

 

Одноразовий клік по обраному ТЗ відобразить положення на карті в даний момент. 

Спливаюче вікно «Стан» відображає детальну інформацію про об'єкт і задіяні датчики, які 

налаштовані в шаблоні. Кількість і типи датчиків залежать від типу терміналів і схем підключення. 
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Рисунок 7.3 – Спливаюче вікно «Стан» 

 
 

Меню «Деталі об’єкту» складається с двох підрозділів «Історія» та «Події». 

Вікно «Історія» – в даному вікні відображаються всі загальні данні за обраним ТЗ, згідно 

обраного дня. 

 

 
Рисунок 7.4 – Вікно «Історія» 

 

При натисканні на певну подію зі списку, на карті відображається місце, де вона відбулася. 

На малюнку нижче, як приклад, відображається переміщення ТЗ в період з 10:29 по 10:36. 
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Рисунок 7.5 – Місце, де відбулась певна подія 

Вікно «Події» – дозволяє налаштувати тривожні події які будуть інформувати 

користувача про їх настання. Для активації надсилання push-повідомлень про настання певної 

події необхідно відзначити її та натиснути кнопку «Застосувати». 

 

Рисунок 7.6 – Вікно «Події» 
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8 РОЗДІЛ МАПА 

 

За замовчуванням встановлена карта Google Normal, але її можна змінити на інші карти 

Google в налаштуваннях. 

На мапі відображаються всі доступні поточному користувачеві ТЗ в реальному часі. 

 

 
Рисунок 8.1 – Розділ «Мапа» 
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9 РОЗДІЛ СТЕЖЕННЯ 

 

Розділ «Стеження» призначений для перегляду маршрутів руху автомобілів по факту 

виконання маршрутного завдання. 

 

 
Рисунок 9.1 – Розділ «Стеження» 

 

Пункти «Інтервал періоду Від» та «Інтервал періоду До» – задаються дати і час в рамках, 

яких потрібно отримати треки ТЗ. 

Пункт «Властивості трека» – можливість обрати колір та ширину трека. 

Пункт «Транспортні засоби» – вибір потрібного клієнту ТЗ.  

Пункт «Події» – можливість обрати ті події на шляху треку, які цікавлять клієнта. Список 

значків подій і їх позначень: 

 Зупинка транспорту на час, що перевищує задане значення 

 Перевищення заданої швидкості 

 Заправка палива 

 Злив палива 
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Наживши на «Відобразити трек» отримуємо графічне відображення треку на карті. 

 
 

Рисунок 9.2 – Відображення треку на карті 

 

Лінійка покрокового перегляду дозволяє змінювати «крок» переміщення обраного 

транспорту. 

 
Рисунок 9.3 – Вибір кроку перегляду треку 

 

При натисканні   трек буде програватися з урахуванням кроку 1, – пауза програвання 

треку,  – переміщати вперед на розмір кроку, кожне натискання переміщує на крок вперед, або 

назад Переміщення зі швидкістю х10 вперед –  або назад – . 
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Загальні данні за обраним треком (пройдений кілометраж, час зупинок, час руху та 

кількість витраченого палива) можна переглянути внизу екрана. 

 
Рисунок 9.4 –  Загальні данні за обраним треком 

 

  

 

10 РОЗДІЛ ЗВІТИ 

 

Для того, щоб побудувати користувальницький звіт потрібно обрати один з видів звітів із 

переліку. 

 
Рисунок 10.1–  Вибір користувальницьких звітів 
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Далі обираємо потрібний період звіту, розбиття «По днях» або «Весь період», Компанію та 

необхідну ТЗ для побудови звіту. Після цього натискаємо кнопку «Побудувати звіт». 

 
Рисунок 10.2– Вибір параметрів для побудови звіту 

 

Результат звіту буде виведений в наступному вікні. 

 
Рисунок 10.3–  Приклад звіту 
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11 НАЛАШТУВАННЯ  КОРИСТУВАЧА 
 

Відкрити меню налаштувань можливо нажавши на «шестерню» у правому верхньому кутку. 

 
Рисунок 11.1 – Кнопка меню «Налаштування»  

 

Після натискання на неї відкривається меню, в яких користувачеві пропонується зробити 

налаштування, що полегшують роботу з додатком. 

 
Рисунок 11.2 – Меню «Налаштування»  

 

1. Вкладка «Загальні налаштування» дозволяє налаштувати: 

 Мова – налаштування мови інтерфейсу додатку;

 Звук для подій – можливість увімкнути або вимкнути звук повідомлень настання 

тривожних подій; 

 Вібро для подій – можливість увімкнути або вимкнути вібро повідомлень настання 

тривожних подій; 
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2. Вкладка «Загальні налаштування» дозволяє налаштувати: 

 Відображати іконки – можливість увімкнути або вимкнути відображення 

налаштованих іконок ТЗ на мапі; 

 Групувати об’єкти – можливість увімкнути або вимкнути групування об’єктів на мапі; 

3. Вкладка «Налаштування мапи» дозволяє налаштувати: 

 Імена об’єктів – можливість увімкнути або вимкнути відображення імен ТЗ на мапі; 

 Геолокація – можливість увімкнути або вимкнути місцезнаходження пристрою; 

 Масштаб карти за умовчанням – при увімкненому режимі масштаб карти 

налаштовується за умовчанням, при вимкненому – можливість налаштувати масштаб 

вручну; 

 Крок прокрутки – можливість вказати крок прокрутки для перегляду треку в розділі 

«Стеження»; 

 Тип мапи – можливість обрати тип мапи із списку. 

 

12 УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕПОЛАДОК У РОБОТІ 

 

Для усунення багатьох проблем досить перевірити наявність всіх оновлень додатку та 

завантажити їх, якщо оновлення ще не завантажені. Розділ буде доповнюватися в міру виникнення 

нових питань користувачів. 

 

13 КОНТАКТИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРА 

 

При виникненні питань з роботи додотку, рекомендуємо звертатися в Сервісний центр ТОВ 

«Навітрек» будь-яким зручним способом. 

 

Україна, м.Одеса, вул. Академіка Глушка 29 

Телефон: +38 (048) 700-08-18; +38 (050) 490-50-61 

www.navitrack.com.ua 

support@navitrack.com.ua 

Skype:  navi.track 

 

http://www.navitrack.com.ua/
mailto:support@navitrack.com.ua

