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Керівництво користувача геоінформаційно системою NaviTrack 

ПЕРЕДМОВА 

 

1. Даний документ є керівництвом користувача ГІС по роботі з клієнтським 

програмним забезпеченням системи NAVITRACK. 

2.  Система NAVITRACK призначена для вирішення різних транспортних завдань з 

використанням супутникової навігації GPS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей посібник не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і 

розповсюджений без дозволу ТОВ «NAVITRACK» 
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1. ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1.1 Призначення програмного забезпечення. 

Програмне забезпечення «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, різні графіки, 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. 

Система формування звітів побудована у вигляді конструктора і дозволяє користувачеві 

самостійно налаштовувати необхідні форми звітів, встановлювати потрібні групування і 

сортування, після чого дані настройки можна зберегти як користувальницький звіт для швидкої 

побудови потрібного звіту в подальшому. 

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

Програмне забезпечення підтримує багатомовний web-інтерфейс. 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.2 Принципи роботи системи моніторингу. 

Отримання інформації про стан контрольованих об'єктів здійснюється за рахунок 

використання GSM / GPS-терміналів. 
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Контроль часу, місця і 

об'єму заправок 

Контроль фактичного часу 

роботи Післярейсовий контроль 

пройденого маршруту 

Оперативний моніторинг 

транспорту 

Перевірка і розробка норм 

витрати палива 

Контроль технічного стану 
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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 через Web-браузер. 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту застосовуються терміни та визначення, включаючи наведені 

нижче терміни та визначення. 

Web-браузер – програмне забезпечення для перегляду сторінок в мережі інтернет. 

Термінал –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. 

Геозона – визначена користувачем зона на мапі. 

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

пунктів. 

Графіки – графічне відображення значення параметра відносно часу. 

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. 
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ПК - персональний комп'ютер. 

URL –  єдиний покажчик ресурсів, стандартизований спосіб запису адреси ресурсу в 

мережі інтернет. 

ТЗ – транспортний засіб. 

4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «NAVITRACK» 

Апаратні вимоги до ПК оператора / адміністратора 

 Монітор – роздільна здатність екрана починається з 1600×900 

 Центральний процесор – 1600 Hz. 

 Оперативна пам'ять (ОЗУ)- 1 Гб. 

 Відеоадаптер (VGA) – інтегрований або зовнішній, 128 Мб. 

 Комп'ютерна 

мишка 

 Клавіатура 

 Операційна система (ОС) – Windows
®
  7/ 8/10, MAC OC, UNIX, *NIX, GNU/LINUX. 

Попередньо встановлений браузер останньої доступної версії (Сhrome
®
, Mozilla Firefox 

®
, 

Opera
®
) ПК – повинен бути підключений до мережі Інтернет (WWW). Вказані мінімальні апаратні 

вимоги. При недотриманні даних вимог, робота системи не гарантується. 

Оснащеність і потужність Вашого комп'ютера також впливають на швидкість роботи 

браузера, а відповідно і ПЗ NAVITRACK® . Основну роль в продуктивності браузера грає 

центральний процесор і об'єм оперативної пам'яті. Багатоядерність процесора в більшості 

браузерів не має ніякого значення. Винятком є браузер Google Chrome, який може в своїй роботі 

використовувати більше одного ядра процесора. У зв'язку з усім вищевикладеним можна 

сформувати наступні мінімальні вимоги до комп'ютера: 

 центральний процесор з тактовою частотою 1,6 Гц 

  оперативна пам'ять 1 Гб. 

 а також рекомендовані характеристики: 

 центральний процесор з тактовою частотою від 2,4 Гц (якщо буде 

використовуватися браузер Google Chrome, то дво- і більш ядерний) 

 оперативна пам'ять від 2 Гб. 

Ще один момент, який слід враховувати - це розмір і роздільна здатність монітора 

(вважається, що браузер використовується в повноекранному режимі). Чим більше роздільна 

здатність монітора, тим більшу кількість інформації доводиться обробляти центральному 

процесору, а також запитувати з сервера. Можуть виникнути ситуації, коли на моніторі з 

діагоналлю 17 дюймів програма буде працювати нормально, а вже на моніторі в 22 дюйма буде 

«гальмувати». Один з варіантів вирішення даної проблеми на великих моніторах- це використання 

браузера не на весь екран. Дана проблема особливо актуальна для карт при низькій швидкості 

інтернет-підключення. 

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). 
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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. 

Антивірусні програми, встановлені на комп'ютері і контролюючі мережевий трафік, 

можуть сильно уповільнити роботу браузера, а також отримання актуальних даних по об'єктах. 

Якщо система моніторингу «пригальмовує», то в налаштуваннях антивірусної програми можна 

додати Navitrack® в виключення, щоб не перевірявся мережевий трафік, або просто відключити 

мережевий моніторинг на час використання Navitrack®. Також можна створити правило, яке 

дозволяє системі Navitrack® будь-яку мережеву активність. 

6. АВТОРИЗАЦІЯ 

Для авторизації необхідно перейти по раніше наданим URL адресом і ввести «Ім’я 

користувача» і «Пароль» в запропоноване вікно авторизації, після чого натиснути «Увійти». 

 
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 активна 

мова введення. 

7. ГОЛОВНЕ ВІКНО ПРОГРАМИ 

На рисунку нижче, представлено головне вікно програмного забезпечення «NaviTrack». 

Умовно можна розділити вікно на 4 області: 

1. Область вибору параметрів для відстежування (виділено синім кольором); 

2. Область відображення картографічних даних (виділено червоним кольором); 

3. Консоль подій (виділено жовтим кольором); 

4. Інструменти (виділено зеленим кольором). 
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Рисунок 7-1. Головне вікно програмного забезпечення «NaviTrack» 

Будь-яка з робочих областей може бути збільшена або зменшена. Для цього наведіть 

курсор миші на розділову лінію між двома необхідними областями, як тільки він набуде вигляду 

розділової риси зі стрілками, утримуючи ліву кнопку миші, проведіть курсор, збільшуючи або 

зменшуючи необхідну область. 

Область вибору параметрів для відстежування поділяється на два розділи «Мапи» и «Звіти». 

Розділ «Мапи» поділяється на наступні підрозділи: 

 Об’єкти; 

 Треки; 

 Геозони; 

 Водії. 

 
Рисунок 7-2. 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). 

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

подвійний клік виводить «Картку ТЗ». 

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» 

Область відображення картографічних даних призначена для виведення на екран, що 

завантажуються користувачем навігаційних карт і відображення на них місця розташування, а 

також маршрутів рухомих об'єктів. 

 
Рисунок 7-4. Область відображення картографічних даних 

 

Консоль подій складається с двох підрозділів «Події» та «Історія». 

Вікно «Події» - в даному вікні відображаються всі отримані події, згідно запитуваного 

періоду, як в режимі активного моніторингу, так і в режимі архіву. 

 
Рисунок 7-5. Вікно «Події» 

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

обраного дня. 
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Рисунок 7-6. Вікно «Історія» 

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

На малюнку нижче, як приклад, відображається місце зупинки ТЗ в період з 14:06 по 14:18. 

 
Рисунок 7-7. Місце на карті, де відбулась певна подія 

8. РОБОТА З КАРТАМИ 

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

Google. 

Для цього потрібно у правому верхньому кутку на головній сторінці потрібно натиснути 

значок   та обрати тип карта, яка буде використовуватися під час стеження за ТЗ. 
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Рисунок 8-1. Інструмент для зміни типу мапи 

Після цього відкриється список доступних карт: 

 

Також є можливість побудови треків з головної сторінки. Для цього в меню вибираємо 

«Об’єкти», натаскаємо правою кнопкою миші на трек, який  потрібно побудувати. Обираємо період 

і натискаємо «Побудувати трек».  

 
Рисунок 8-2. Побудова треків з першої сторінки 

При побудові треку у верхньому правому куртку є прозора кнопка «Видалити трек», яка 

дозволяє видалити побудований трек з карти. 
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Рисунок 8-3. Прозора кнопка «Видалити трек» 

9. КАРТКА ТЗ 

Подвійний клік на ТЗ в Списку ТЗ виводить «Картку ТЗ». 

В області «Картка ТЗ» виводиться вся актуальна інформація про об'єкт. Для отримання 

інформації по об'єкту потрібно клацнути лівою клавішею мишки по цікавить вас об'єкту в 

списку. 

Вкладка «Загальне» містить загальну інформацію з даного ТЗ (держ.номер, назва, модель 

ТЗ і так далі). 

 
Рисунок 9-1. Картка ТЗ 

Вкладка «Шаблон» дозволяє користувачеві самостійно додавати або видаляти необхідні 

поля, які будуть відображатися при наведенні курсором миші на іконку ТЗ на карті. Необхідні 

показники необхідно перенести в праву колонку, подвійним натисканням лівої клавіші мишки на 

показник або натиснувши стрілку. Подвійне натискання на показник в правій колонці видаляє 

показник з відображених. 

Звертаємо увагу, що коректне відображення показників відбуватиметься при наявності 

встановлених датчиків на транспортному засобі. 
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Рисунок 9-2. Картка ТЗ, Вкладка «Шаблон» 

Вкладка «Значок» дозволяє користувачеві вибрати іконку для відображення ТЗ на карті з 

можливістю повертатися за напрямком  руху ТЗ (приклад на рисунку 9.4) . 

 
Рисунок 9-3. Картка ТЗ, Вкладка «Значок» 

Для вибору доступні два типи значків: 

 Нові значки – значки ТЗ, які змінюють своє положення відносно напрямку руху, 

тобто можуть повертатись; 

 Старі значки – статичні значки, які не можуть змінювати своє положення 

відносно напрямку руху. 
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Рисунок 9-4. Можливість значка повертатися за напрямком  руху ТЗ 

Вкладка «Події» дозволяє налаштувати тривожні події які будуть інформувати користувача 

про їх настання в консолі тривожних подій або смс повідомленням, більш докладно даний модуль 

буде описаний нижче. 

Для збереження внесених змін натисніть кнопку «Зберегти». 

10. НАЛАШТУВАННЯ  КОРИСТУВАЧА 

Поруч з індикатором карти розташована панель «Налаштування». 

 
Рисунок 10-1. Налаштування користувача 

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

налаштування, що полегшують роботу з ПО. 

1. Вкладка «Загальне» дозволяє налаштувати: 

 Масштаб зони - визначає масштаб за замовчуванням при відображенні геозон на 

карті;

 Масштаб ТЗ - визначає масштаб карти за замовчуванням при центруванні карти по 

ТЗ;

 Часовий пояс - вибір часового поясу, в якому працює клієнт;

 Мова – дозволяє обрати мову інтерфейсу користувача (українська, англійська, 

російська);

 Довжина сліду ТЗ – дозволяє налаштувати довжину сліду руху ТЗ, який буде 

відображатися біля значка ТЗ , визначається за кількістю останніх точок (приклад наведено на 

рисунку 10.3).

 Також можна обрати колір сліду ТЗ, колір стрілки направлення та ім’я ТЗ, відображати 

стрілку напряму чи ні, групувати ТЗ чи ні, відображати консоль при старті чи ні.
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Рисунок 10-2. Вкладка «Загальне» 

 
Рисунок 10-3. Довжина сліду ТЗ 

Також можна змінювати колір сліду ТЗ, колір стрілки направлення руху ТЗ та колір ім’я ТЗ, 

натиснувши на вже існуючий кольоровий квадрат біля потрібного пункту: 
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Рисунок 10-4. Вибір кольору для його зміни 

 
Рисунок 10-5. Зміна кольору сліду, стрілки та ім’я ТЗ 

Налаштування «Показувати стрілку направлення» дозволяє увімкнути чи вимкнути 

стрілку, яка вказує напрямок руху ТЗ: 

 
Рисунок 10-6. Відображення стрілки направлення 
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Налаштування «Показувати ім’я ТЗ» дозволяє увімкнути чи вимкнути відображення імені 

ТЗ під значком на мапі: 

 
Рисунок 10-7. Відображення імені ТЗ на мапі 

2. Вкладка «Налаштування треків» дозволяє: 

 Зберігати відображений трек при переході між вкладками; 

 Відображати трек з шляховим листом чи ні;

 Використовувати статичний розрахунок подій в’їзд/виїзд з геозон для треку;

 Використовувати статичний розрахунок подій в’їзд/виїзд з геозон для  звіту по руху;

 
Рисунок 10-8. Вкладка «Налаштування треків» 

3. Вкладка «Список транспортних засобів» дозволяє налаштувати стовпці 

відображаються в «Об’єкти», а також визначити тип відображення Об’єктів (Таблиця або 

Значки). 

 
Рисунок 10-9. Вкладка «Список транспортних засобів» 
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При виборі типу відображення «Таблиця» список ТЗ буде представлений таким чином: 

 
Рисунок 10-10. Тип відображення «Таблиця» 

4. Вкладка «Пароль» дозволяє користувачеві самостійно змінити пароль входу в програму. 

11. РОБОТА З ТРИВОЖНИМИ ПОДІЯМИ 

Події налаштовуються індивідуально по кожному ТЗ в «Картці ТЗ» вкладка «Події» і 

дозволяють інформувати користувача наступним способом: 

 Виводити подія у консолі подій; 

 Інформувати смс повідомленням на телефон користувача; 

ПО дозволяє інформувати користувача про наступні події, що відбуваються з ТЗ: 

 перевищення швидкості, швидкість задається користувачем; 

 натискання тривожної кнопки; 

 зупинка більше часу, який задається користувачем; 

 втрата супутників; 

 знаходження супутників; 

 втрата зовнішнього джерела живлення; 

 відновлення зовнішнього джерела живлення; 

 заправка палива; 

 злив  палива; 

 вхід у зону; 

 вихід з зони; 

 запуск двигуна; 

 зупинка двигуна; 

 низьке джерело живлення; 

 відкриття дверей; 

 переміщення з відкритими дверима; 

 зміна водія; 

 зупинка поза зоною;  

 вимкнення поза зоною. 
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Рисунок 11-1. Вкладка «Треки» 

12. ПЕРЕГЛЯД ІСТОРІЇ ПЕРЕСУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

Вкладка «Треки» призначена для перегляду маршрутів руху автомобілів по факту виконання 

маршрутного завдання. 

Пункти «Початок періоду» і «Кінець періоду» - задаються дати і час в рамках, яких 

потрібно отримати треки ТЗ. 

 Пункт «Компанія» - вибір потрібної компанії (підрозділу).  

 Пункт «Транспортні засоби» - вибір потрібного клієнту ТЗ.  

У вікні нижче клієнт обирає ті події на шляху треку, які його цікавлять. Також можна 

вибрати пункт «Вибрати всі». 

 
Рисунок 12-1. Вкладка «Треки» 

Клікнувши на «Побудувати треки» отримуємо у вікні зліва під пунктами набір колонок з 

треками. Встановлюємо «галочки» біля необхідного транспорту. 
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Рисунок 12-2. Побудова треків 

Після цього на карті з'явиться графічне відображення треку. 

Змінювати масштаб зображення (наближати або віддаляти) можна колесом комп'ютерної 

мишки або лінійкою масштабування. 

Для декількох треків на карті будуть застосовуватися різні кольори. 

Оскільки число кольорів, використовуваних для відображення треку обмежено, після 

скасування відображення треку, колір звільняється, а наступний виділений трек буде відображатися 

раніше використовуваним кольором. 

 
Рисунок 12-3. Відображення треку на карті 

Лінійка покрокового перегляду дозволяє змінювати «крок» переміщення обраного 

транспорту. 

Активний автомобіль вибирається подвійним кліком і смуга покрокової прокрутки 

відображена під обраним ТЗ: 
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Рисунок 12-4. Вибір кроку перегляду треку 

На прикладі встановлений крок «1». Чим більше крок, тим швидше буде переміщатися 

по треку автомобіль. 

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

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

назад Переміщення зі швидкістю х10 вперед –  або назад – . 

Загальні данні за обраним треком (пройдений кілометраж, час зупинок, час руху та кількість 

витраченого палива) можна переглянути під кнопкою «Побудувати треки» 

 

 
Рисунок 12-5. Загальні данні за обраним треком 

 Так само на карті відображаються за допомогою відповідних значків різні події, що 

відбуваються з транспортним засобом. 

Список значків і їх позначень: 

Перевищення заданої швидкості 

  Зупинка транспорту на час, що перевищує задане значення 

  Злив палива 

  Заправка палива 

  Вихід з зони 

  Вхід у зону

  Втрата супутників 

  Знаходження супутників 

 Зупинка двигуна 

  Запуск двигуна 
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   Зміна водія 

 

При зміні вибраних подій необхідно оновити дані треку за допомогою значка .  

У вкладці «Деталі треку» можна побачити дані про переміщення автомобіля в обраному 

проміжку з відображенням показань налаштованих датчиків. 

 

 
Рисунок 12-6. Вкладка «Деталі треку» 

Колір відображуваних даних. Зелений колір показує включене запалювання. При червоному 

кольорі – запалення вимкнене. 

 
Рисунок 12-7. Деталі треку 

13. РОБОТА З ГРАФІКАМИ 

Деяка інформація в звіті може бути представлена в графічному вигляді. Наприклад, це 

може бути графік зміни рівня палива або графік швидкості, що показує зміну швидкості руху 

об'єкта на заданому часовому проміжку, графіки різних датчиків і ін. 

Модуль «Графік» пропонує наступні типи графіків для побудови: 

 по запалюванню;

 по паливу;

 по паливу (окремо по кожному баку);

 по температурі (при наявності температурного датчика);

 по швидкості.

Для формування графіків необхідно в Меню інструментів у вкладці «Треки» вибрати розділ 

«Графіки». 

 
Рисунок 13-1. Розділ «Графіки» 
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Потім вибрати «Тип графіку», призначений для вибору типу графіка або декількох графіків 

одночасно і натиснути кнопку «Побудувати графік». Після цього в полі, що знаходиться внизу, 

буде виведений графік. 

 
Рисунок 13-2. Приклад графіка по паливу 

Для збільшувати або зменшувати графіка необхідно затиснути ліву кнопку миші і виділити 

потрібну ділянку. 

 
Рисунок 13-3. Збільшення розміру графіка 

Також можна використовувати спеціальні інструменти для збільшення/зменшення масштабу 

графіка , переміщуватися по графіку вже на певному масштабі , скинути приближення , 

змінювати усереднення графіку . 

При переміщенні курсора миші по графіку, положення ТЗ буде автоматично змінюватися на 

карті, візуально відображаючи розташування об'єкта в обраній точці графіка. 
 

 
Рисунок 13-4. Робота с графіком палива 
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14. ГЕОЗОНИ ТА ЇХ ПОБУДОВА 

«Геозони» або географічні зони – це певні області на карті, які мають для Вас значення. 

Вони призначені для контролю над переміщенням об'єктів в цих областях. 

Звертаємо Вашу увагу, що геозон «База» є базовою для побудови звітів формату «Звіт по 

контролю відвідування зон» і при розбитті «По зонах». Під Базою розуміються місця дислокації 

транспортних засобів, з необхідністю контролю відвідування. 

Геозона може представляти із себе полігон (наприклад, який-небудь місто або територія 

заводу) або коло. 

 
Рисунок 14-1. Відображення геозон на мапі 

 

Параметри геозон: 

 Тип відтворення – типом геозон може бути полігон (фігура довільної форми) або 

коло.

 Ім’я – назва геозон, яка буде використовуватися під час моніторингу, а також в 

повідомленнях і звітах;

 Компанія – компанія (підрозділ), транспортні засоби якої буде ставитися поточна 

геозон;

 Тип зони – вибрати тип геозон; 

 Коментар – введення додаткової інформації, яка необхідна користувачеві;

 Колір на карті – колір заливки геозон при відображенні на карті. 

У вкладці «Список геозон» відображається список доступних геозон. Зробіть позначку тих 

геозон, які хочете побачити на карті. Зніміть виділення, щоб прибрати геозон з карти. Якщо геозон 

багато або вони великі, це може уповільнити роботу браузера. 

15. РЕДАГУВАННЯ ГЕОЗОН 

На робочій області в лівій частині вікна відкрийте вкладку «Геозони». Тут можна 

створювати, змінювати, видаляти геозон, а також створювати на їх основі маршрутів у вкладці 

«Додати». 

Після того як Ви натиснули кнопку «Додати», з'являється вкладка, в якій дані інструкції зі 

створення геозон. Перед нанесенням геозон на карту слід вибрати її тип на лівій панелі: полігон 

чи коло. 
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Рисунок 15-1. Створення геозон 

Заповнивши всі необхідні поля, приступаємо до створення геозон на карті. 

Натиснувши на кнопку , починаємо побудову. Клацанням лівої кнопки 

миші поставьте першу точку на карті. Потім клацанням лівої кнопки встановіть інші точки. 

Незавершена геозон відображається з точками по периметру, з їх допомогою можна 

редагувати розміри геозон. 
 

                                          
Рисунок 15-2. а) Незавершена та б) завершена  геозона 

 

Закріпіть зону на мапі подвійним клацанням на кінцевій точці. Готова геозон виділитися 

обраним вами кольором. Закінчивши побудову, натискаємо на кнопку . 

Так само можна вибрати колір відображення геозон зі списку: 

 
Рисунок 15-3. Вибір кольору геозон 

При необхідності зміни вже існуючої геозон, потрібно вибрати необхідну зі списку і 

натиснути   . 

Кнопка  відображає обрану геозон на карті, а  знімає виділення геозон на мапі, 

 - видалення геозон, в тому числі і з усіх транспортних засобів. Редагування розмірів 

можна здійснювати за допомогою переміщення контрольних точок в потрібне положення. 
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16. ВОДІЇ 

Вкладка «Водії» дозволяє додавати інформацію про водіїв, які працюють на певному ТЗ. 

 
Рисунок 16-1. Вкладка «Водії» 

Для того, щоб додати нового Водія потрібно натиснути на кнопку , після цього 

відкриється вікно, у якому потрібно ввести всю необхідну інформація про даного водія. 

 
Рисунок 16-2. Внесення  інформація про Водія 

Поле RFID містить у собі інформацію про номер спеціальної картки для RFID – зчитувача, 

яка використовується для ідентифікації водія у програмі.  

Виглядає вона наступним чином: 

 
Рисунок 16-3. Карта RFID-зчитувача 

Для того, щоб ввести користувачеві потрібно: 

 Наприклад, на картці написано 0013305250 203, 01442; 

 2-е і 3-е числа взагалі не потрібно вводити (203 і 01442);  

 у 1-ого числа (0013305250) прибираємо всі провідні нулі зліва, отримуємо 13305250 - і 

вводимо тільки це число 13305250. 
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Поле ТЗ - містить інформація про те, до якого транспортного засобу відносить певний Водії. 

Поле Компанія - містить інформація про те, до якої компанії або підрозділу відноситься 

певний Водії. 

Після того, як вся інформація про Водія додана, натискаємо кнопку . 

Для того, щоб редагувати інформація про вже існуючого Водія потрібно обрати його зі 

списку, поставивши галочку біля нього та  натиснути кнопку  .  Для того, щоб видалити 

певного Водія потрібно обрати його зі списку, поставивши галочку біля нього та  натиснути кнопку 

. 

17. ІНСТУМЕНТИ 

Для зручності роботи користувача з картою у програмі існують додаткові інструменти, які 

знаходяться у правій частині екрану: 

 
Рисунок 17-1. Додаткові інструменти 

Розглянемо кожний з інструментів детальніше: 

 Навігатор  – дозволяє переглянути місцезнаходження ТЗ у зменшеному 

масштабі; 

 
Рисунок 17-2. Інструмент «Навігатор» 
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 Лінійка   – дозволяє виміряти відстань між певними точками. Можливо виміряти 

відстань між двома та більше точками. Для цього потрібно обрати даний інструмент, лівою 

кнопкою миші поставити першу точку на карті, далі поставити потрібну кількість точок. Після 

того, як поставлена остання точка на карті, потрібно натиснути два рази на ліву кнопку миші та на 

екрані з’явиться вікно з інформацією про загальну дистанція та дистанція між точками.  

 
Рисунок 17-3. Інструмент «Лінійка», відстань між двома точками 

 
Рисунок 17-4. – Інструмент «Лінійка», відстань між трьома точками 

Для того, щоб закінчити роботу з інструментом «Лінійка» , потрібно ще раз натиснути на 

значок  . 

 Площа  – дозволяє виміряти площу потрібної ділянки на карті. Для цього 

потрібно поставити потрібні точки на карті за допомогою лівої кнопки миші та після подвійного 

кліку миші на останній точки, з’явиться інформація про площу ділянки. 

 
Рисунок 17-5. Інструмент «Площа» 

Для того, щоб закінчити роботу з інструментом «Площа», потрібно ще раз натиснути на 
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значок  . 

 Маршрут  – дозволяє побудувати маршрут з точки А до точки В за 

найкоротшим шляхом. Для цього потрібно поставити потрібні точки на карті за допомогою лівої 

кнопки миші та після подвійного кліку миші на останній точки, з’явиться потрібний трек на карті. 

 
Рисунок 17-6. Інструмент «Маршрут» 

18. РОБОТА ЗІ ЗВІТАМИ 

Для формування звітів необхідно в Меню інструментів вибрати модуль «Звіти». 

 

Відкриється вікно звітів, де Ви можете отримати звіт в режимі реального часу в вікні 

браузера або експортувати у файли різних форматів. 

У режимі звітів вікно браузера можна розділити на 2 сектори: 

 в лівій частині визначаються параметри звіту; 

 в правій частині відкривається сам звіт.

Розміри панелей можна змінювати. Для цього необхідно клацнути на повзунку лівою 

кнопкою миші і, утримуючи її, перемістити його вправо / вліво. 

19. ПОБУДОВА КОРИСТУВАЛЬНИЦЬКИХ ЗВІТІВ 

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

випадаючому списку. 
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Рисунок 19-1. Вибір користувальницьких звітів 

Далі обираємо потрібний період звіту, розбиття по днях або за період і необхідну ТЗ для 

побудови звіту. Після цього натискаємо кнопку «Побудувати звіт». 

 
Рисунок 19-2. Вибір параметрів для побудови звіту 

Результат звіту буде виведений в правій частині екрана. 

 
Рисунок 19-3. Приклад звіту 

20. ЕКСПОРТ ЗВІТІВ 

Сформовані звіти можна експортувати в інші формати. Для цього у верхньому правому 

кутку потрібно вибрати необхідний формат файлу. 

 
Рисунок 20-1. Експорт звітів 

За замовчуванням документ зберігається в папку збереження завантажених файлів з 

інтернету, якщо на комп'ютері не налаштовано інакше. 

Далі можна працювати зі звітом, як зі звичайним файлом. Зміни в ньому не будуть 

стосуватися звітів в програмі. 

21. ДРУК ЗВІТІВ 

Для цього у верхньому правому кутку необхідно вибрати  і задати необхідні 

параметри друку.  
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Звертаємо Вашу увагу, що функція друку даними способами повинна бути дозволена на 

комп'ютері, як друк з інтернету. 

Якщо дані способи друку не мають успіху, рекомендуємо експортувати звіт, як було описано 

в п.19 і роздрукувати звичайним способом. 

22. ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД 

Поруч з панеллю «Керівництво користувача» розташована панель «Технічний огляд». 

 
Рисунок 22-1. Довідник Технічний огляд 

Після натискання на неї відкривається меню, в якому користувачеві пропонується 

налаштувати шаблони Технічного огляду для їх подальшого використання. 

 
Рисунок 22-2. Меню створення шаблонів Технічного огляду 

Для створення шаблону необхідно натиснути кнопку –  . Далі необхідно заповнити 

поля: 

 Компанія – задається компанія, для якої буде доступним даний шаблон; 

 Ім’я – задається назва шаблону; 

 Тип відстежування – із випадаючого списку обирається бажаний тип відстежування: 

– За відстанню; 

– За мотогодинами; 

– За часом. 

 Параметр відстежування (залежно від обраного типу) – для типу «За відстанню» 

задається в кілометрах, для типу «За мотогодинами» – години, для типу «За часом» – дні; 

 Рівень попередження – рівень при якому з’являється попередження про необхідність 
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проходження технічного огляду (задається відносно параметру відстеження); 

 Опис – поле для коментарів. 

Після заповнення всіх полів необхідно натиснути кнопку «Зберегти». Після збереження 

створений шаблон відобразиться у лівій частині шаблонів. Приклад створеного шаблону: 

 
Рисунок 22-3. Приклад створеного шаблону 

Для застосування створеного шаблону до певного ТЗ необхідно відкрити «Картку ТЗ», 

вкладка «ТО», розділ «Створити»: 

 з випадаючого списку обираємо тип Технічного огляду (список формується на основі 

створених шаблонів); 

 задаємо початкові дані – залежно від типу відстежування; 

 натискаємо кнопку «Додати». 

Приклад створення ТО для певного ТЗ: 

 
Рисунок 22-4. Приклад створення ТО для певного ТЗ 

В розділі «Журнал» відображаються пройдені технічні огляди. 

В розділі «Найближчі ТО» відображаються найближчі технічні огляди для цього ТЗ. Також  

в даному розділі є можливість відзначити, що ТО пройдений за допомогою кнопки «Виконано». 

Після натискання на неї відкривається меню, в якому користувачеві пропонується відмітити 

виконання Технічного огляду: 
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Рисунок 22-5. Меню відмітки про виконання ТО 

Для підтвердження виконання ТО необхідно вказати дату проведення. Також є можливість 

вказати примітки до виконання, наприклад, вказуються список проведених робіт. Вказані примітки 

будуть відображатись в журналі ТО та у звіті. 

Звіт по ТО відображає всі проведені ТО по вибраному ТЗ: 

 
Рисунок 22-6. Приклад звіту. 

 

23. ДИСТАНЦІЙНЕ БЛОКУВАННЯ ТЗ 

Дистанційне блокування ТЗ – можливість дистанційно заблокувати роботу двигуна ТЗ. Для 

роботи з даних модулем необхідно відкрити Картку ТЗ та перейти до розділу «Блокування». 
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Рисунок 23-1. Розділ «Блокування» 

Для увімкнення блокування необхідно натиснути кнопку «Заблокувати», після чого 

підтвердити обрану дію, натиснувши кнопку «Так». Якщо на момент увімкнення блокуванн ТЗ 

перебуває у русі, то блокування відбудеться після зменшення швидкості ТЗ до 2 км/год. 

Для вимкнення блокування необхідно натиснути кнопку «Розблокувати», після чого 

підтвердити обрану дію, натиснувши кнопку «Так».  

 

У разі, якщо дана функція не була замовлена та не підключена на ТЗ технічно, у розділі 

«Блокування» буде відображатись повідомлення: 

 
Рисунок 23-2. Розділ «Блокування» у разі відсутності послуги 
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24. УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕПОЛАДОК У РОБОТІ 

Для усунення багатьох проблем досить очистити КЕШ вашого браузера. Розділ буде 

доповнюватися в міру виникнення нових питань користувачів. 

25. КОНТАКТИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРА 

При виникненні питань з програмного забезпечення, рекомендуємо звертатися в Сервісний 

центр ТОВ «Навітрек» будь-яким зручним способом. 

 

Україна, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, будинок 29, офіс 600 

Телефон: +38 (048) 700-08-18; 

 +38 (050) 490-50-61, 

 +38 (067) 482-94-67 

www.navitrack.com.ua  

support@navitrack.com.гa 

Skype:  navi.track 
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