SecuTrack.net online térképes platform
Használati útmutató

A szállító elérhetősége:
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu
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1. A fiók aktiválása
Ha térképes platform hozzáférést vásárolt, először be kell állítania a készüléket
erre a webes platformra.
A platformhoz való párosításhoz kövesse az alábbi lépéseket.
Megj. Az eszköz beállításai a gyártótól függően változhatnak.

GPS30, GPS31, GPS70, GPS05, GPS09 Lokátorok
Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem kér PIN-kódot, és hogy az
internet működik-e!
1. Helyezzen be pin kód nélküli és aktív internettel rendelkező kártyát
2. APN beállítása:
APN123456 internet
3. Állítsa be az IP-címet:
adminip123456 5.196.122.203 5001
4. A GPRS aktiválása: gprs123456
5. Az intervallum beállítása: fix060s***n123456
6. Ellenőrizze a beállításokat: check123456

GPS32, GPS33, GPS35 Lokátorok
Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem kér PIN-kódot, és hogy az
internet működik-e!
1. Helyezze be a SIM-kártyát, kapcsolja be a lokátort, és várja meg, amíg a LED-ek
világítanak
2. Tegye ki a szabad ég alá a lokátort
3. A Master szám beállítása - SMS küldése adm123456,XXXXXXXXX formátumban
(XXXXXXXXX a Master szám nemzetközi előhívó nélkül)
4. Állítsa be az APN-t - küldjön SMS-t APN,internet formátumban
5. Szerver beállítása - SMS küldése Adminip123456 5.196.122.203 5013 formátumban
6. Aktiválja a GPRS-t - küldjön SMS-t upload123456 formátumban
7. Idő beállítása - küldjön SMS-t timezone123456 1 formátumban
8. Amikor a telepítés befejeződött, törölje az felhatalmazott számokat SMS-t küldve
a megfelelő telefonról adm123456 formátumban.
(Távoli lehallgatás aktiválása – küldjön SMS-t monitor123456 formátumban)
Az intervallum megváltoztatásához küldjön SMS-t upload123456 60 formátumban
(*60 - másodpercek száma)
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GPS01, GPS07, GPS25, GPS28 Lokátorok
Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem kér PIN-kódot, és hogy az
internet működik-e!
1. Kapcsolja ki a lokátort
2. Csatlakoztassa a számítógéphez
3. Futtassa a TRACKER programot (a mellékelt narancssárga CD-n)
4. GET PARAMETERS
5. Az APN beállítása (Internet)
6. SLEEP MODE -> all off (5 perc futási idő) (Sleep time 0 0 0)
7. GPRS - 100
8. IP - 5.196.122.203, TCP port - 5063, UDC port - 9120, Config Port - 1943
9. SET PARAMETERS
10. Vegye elő a lokátort -> helyezze bele a SIM kártyát -> kapcsolja be és tegye
az ablakba vagy ki a szabad ég alá (hogy a lehető leghamarabb meghatározza
a helyzetét)

2. Bejelentkezés
• Nyissa meg a www.secutrack.net weboldalt.
• Állítsa át a weboldalt magyarra és jelentkezzen be az Ön által vásárolt GPS berendezés dobozán található bejelentkezési névvel és jelszóval.
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3. A felület
Sikeres bejelentkezés után a lentebb látható kép fogja fogadni. Ezen az oldalon
nem csak megfigyelheti a telepített lokátorok helyzetét, de különböző paramétereket, átlagokat is megtekinthet. Ez a frissített platform áttekinthető és intuitív, egyszerűen állíthat itt be a GEO-kerítésektől kezdve a különböző értesítésekig szinte
mindent.
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Kezdjük az alapokkal:
1 – Eszközök és állapotuk
2 – Események
3 – Jelentések - a GPS nyomkövető megtett útvonalának visszatekintése
4 – Eszköz hozzáadása
5 – A kiválasztott eszköz szerkesztése
6 – A kiválasztott eszköz beállításai
7 – Geokerítések megjelenítése
8 – Élő útvonalak megjelenítése
9 – A kiválasztott eszköz követése a térképen
10 – Beállítások
11 – A kiválasztott eszköz/-ök jelenlegi helyzete a térképen

3. A GPS jelenlegi adatai
• A bal felső oldalon, ha az Ön GPS berendezés nevére kattint (vagy a térképen világító GPS berendezés ikonjára), akkor alatta, a Helyzet fülnél megjelennek annak aktuális adatai, paraméterei.
• Itt megtekintheti a GPS berendezés:
• Utolsó bemérér idejét
• Koordinátáit
• Az adatok pontosságát
• Sebességét
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• Akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
• Stb.
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4. Belépési adatok megváltoztatása
• Kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra. Itt válassza ki “Fiók” lehetőséget.

• Változtassa meg a következő lehetőségeket igény szerint:
• Név: A GPS elnevezése
• E-mail: Az online felületre való bejelentkezéshez szükséges adat

• Jelszó: Az online felületre való bejelentkezéshez szükséges adat
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5. GEOkerítés beállítása
• Ez a funkció lehetővé teszi Önnek, hogy a
GPS berendezés jelezzen Önnek, ha az elhadja a beállított GEOkerítés területét.
• Kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra. Itt válassza ki “Geokerítés”
lehetőséget.

• Az előugró ablakon nyomjon a + ikonra, és hozzon létre új GEOkerítést.
• Adja meg a Nevét.
• Kattintson a “Terület’ lehetőségre. A felugró ablak tetején az üres mezőre kattintva válassza ki, hogy milyen területet szeretne megadni. Poligon, Kör, vagy Vonallánc. A terület kiválasztását követően kattintson a pipa ikonra, majd a ismét
megjelenő menüben ismét a pipa ikonra.
• Ezzel Ön létrehozott egy GEOkerítést.
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6. A megtett útvonal visszatekintése
• Amíg Önnek aktív az online platform felületének licenciója, addig Ön képes viszszatekinteni a GPS berendezés megtett útvonalát. Ehhez kattintson az alsó sáv,

a “Jelentések” közepénél található felfele mutató nyilra.
• A felugró alsó területen az első szabad mezőbe válassza ki az “Útvonal” lehetőséget. A “Konfiguráció” lehetőségre kattintva beállíthatja, hogy milyen adatokat szeretne visszatekinteni. Az “Eszköz” lehetőségnél válassza ki az Ön
GPS berendezésének nevét. A “Periódus” lehetőségnél válassza ki azt az
idő intervallumot, amit vissza szeretne tekinteni. A pipa ikonra kattintva elmentheti
a beállításokat.
• A “Mutat” lehetőségre kattintva megtekintheti
a megtett útvonalakat.
• A betöltődött adatokra kattintva
megtekintheti, hogy melyik
adat mérésekor hol tartózkodott a berendezés.

7. Egyéb funkciók
A fiók opció alatt a saját fiókját tudja
szerkeszteni, a csoportok
pont alatt csoportokat tud létrehozni az
eszközei valamit annak
felhasználói számára, a sofőrök pont
alatt sofőröket hozhat létre a
rendszerben az eszközök
használatának. Az értesítések pont
alatt értesítéseket állíthat be akár az egész flottára, különböző eseményekre. A
naptárak opció különböző bejegyzések, menetleveleket és hasonlókat tartalmazhatnak, így áttekinthetőbb és hasznosabb lehet a megfigyelés. Az elmentett parancsokban különböző gyakran használt parancsokat menthet el és használhat
újra. A manintenance pontban időzíthet különböző karbantartási eseményeket. A
kilépés opció a felületről való kijelentkezést jelenti.
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A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal
semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

10. oldal

www.spystore.hu

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az
info@spystore.hu e-mail címen.
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