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http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2
Τεχνικό Εγχειρίδιο
Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από:
• Το Λογισµικό FleetOnLine 2
• Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που
µπορούν να εφαρµοστούν εναλλακτικά στο σύστηµα, είναι οι εξής: Eντοπιστής
ντοπιστής
οχήµατος CT- 51,, εντοπιστής προσώπων Safemate, Connected GPS
Navigator SS-910.

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2
Η υπηρεσία FleetOnLine 2 αφορά µία διαδικτυακή εφαρµογή (ιστοσελίδα) η οποία
προσφέρει το βασικό περιβάλλον για την επιτήρηση και διαχείριση του στόλου. Μέσω
της εφαρµογής προβάλλεται πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο η θέση του στόλου
ενώ παρέχονται τα απαραίτητα εργαλεία για την διαχείρισή του.
Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας παραχωρείτε πρόσβαση (µέσω µοναδικού
κωδικού) στην διαδικτυακή εφαρµογή FOL-2 (www.gpslive.gr).
Τα στίγµατα θέσης των οχηµάτων καθώς και οι υπόλοιπες πληροφορίες που
λαµβάνονται από τα εγκατεστηµένα
τεστηµένα αισθητήρια αποθηκεύονται τοπικά στην συσκευή
και αποστέλλονται µέσω του δικτύου GPRS στο κεντρικό υπολογιστή του συστήµατος
στο κέντρο ελέγχου του gpslive.gr
gr σε ένα από τα µεγαλύτερα Data Center της Ευρώπης
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Παράδειγµα Απεικόνισης ∆ιαδροµής οχήµατος

1.1 Χαρακτηριστικά διαδικτυακής εφαρµογής
Η ιστοσελίδα µέσα από την οποία εµφανίζονται τα στοιχεία επιτρέπει:
- Την προβολή του παγκόσµιου χάρτη σε δυο µορφές (∆ορυφορικές φωτογραφίες
ή απλός χάρτης) µε εντοπισµό και απεικόνιση των οχηµάτων µας.
- Την µεγέθυνση και σµίκρυνση χάρτη (zoom
(
in - zoom out).
- Την δυνατότητα σταθεροποίησης του χάρτη έτσι ώστε να επικεντρώνεται σε
συγκεκριµένα γεωγραφικά όρια και σε συγκεκριµένο zoom level.
- Την µετακίνηση και αλλαγή γωνίας της κάµερας
- Την προβολή της τελευταίας κατάστασης και τοποθεσίας κάθε οχήµατος
- Την προβολή δροµολογίων (µε βάση προεγκατεστηµένο πρόγραµµα
δροµολογίων)
- Την προβολή συµβάντων (άναµµα /σβήσιµο κινητήρα, υπέρβαση ταχύτητας,
αδράνεια, και προαιρετικά κουµπί κινδύνου, υπέρβαση θερµοκρασίας,
θερµοκρασίας, άνοιγµα
πόρτας κα)
- Την εισαγωγή και προβολή σηµείων ενδιαφέροντος µε κατάλληλα εικονίδια (πχ.
Πελάτες ή συνήθη σηµεία ενδιαφέροντος για εύκολη αναγνώριση του σηµείου
που σταµατούν τα οχήµατά µας)
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- Ειδικό εργαλείο εισαγωγής νέων σηµείων ενδιαφέροντος (POI)
- Προβολή οχηµάτων µε κατάλληλα εικονίδια
- Λήψη αναφορών ακόµα και αυτόµατα σε καθηµερινή βάση µέσω mail.

1.2 Βασικές λειτουργίες τελικού συστήµατος:
Το τελικό σύστηµα υποστηρίζει τις εξής βασικές λειτουργίες
- Γεωγραφικό εντοπισµό οχηµάτων και απεικόνισή τους σε χάρτη στην οθόνη
υπολογιστή.
- Εποπτεία του στόλου οχηµάτων µέσω ιστοσελίδας
- Απεικόνιση της θέσης και της κατάστασης (ταχύτητας και κατεύθυνσης) όλων των
οχηµάτων πάνω στο χάρτη σε πραγµατικό χρόνο.
- Εντοπισµός συγκεκριµένου
νου οχήµατος κατ’ απαίτηση και οπτική επισήµανσή του
στο χάρτη.
- Έκδοση αναφορών για κάθε όχηµα χωριστά.
- Αυτόµατη (πχ καθηµερινή) έκδοση αναφορών και αποστολή τους σε
οποιαδήποτε διεύθυνση mail που επιθυµείτε.
- Καθορισµό γεωγραφικών περιοχών ελέγχου (απαγόρευση εισόδου ή εξόδου από
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή) για κάθε όχηµα ή οµάδα οχηµάτων.
- Καθορισµό των παρακάτω συναγερµών για κάθε όχηµα ή οµάδα οχηµάτων:
- Είσοδος και έξοδος από προκαθορισµένη από το χρήστη περιοχή.
- Παραβίαση προκαθορισµένου
ου από το χρήστη ορίου ταχύτητας.
- Παρατεταµένη στάση.
- Εκκίνηση του οχήµατος εκτός προκαθορισµένης από το χρήστη περιόδου
λειτουργίας.
- Εµφάνιση συναγερµών για κάθε όχηµα πάνω στο χάρτη και δυνατότητα
ειδοποίησης µε µήνυµα κειµένου (SMS).
(
- Ειδική διαχείριση των συναγερµών για άµεση επέµβαση σε περίπτωση επικίνδυνων
καταστάσεων - δυνατότητα σύνδεσης µε υπηρεσία προστασίας(security)) και
Κέντρο Λήψης Σηµάτων.

1.3 Ειδικές δυνατότητες & έξτρα εφαρµογές:
Οι ειδικές δυνατότητες και οι έξτρα εφαρµογές ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου
και τα εγκατεστηµένα αισθητήρια σε κάθε όχηµα είναι οι εξής:
- Συλλογή έξτρα δεδοµένων λειτουργίας οχηµάτων όπως ενδεικτικά, ταυτότητα
οδηγού µέσω κάρτας RFID (κατόπιν ζήτησης του πελάτη), κατάσταση σειρήνας,
άνοιγµα πόρτας,
τας, θερµοκρασία ψυγείου για οχήµατα-ψυγεία.
οχήµατα
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- Αυτόµατη αποθήκευση σε Βάση ∆εδοµένων των εισερχόµενων στιγµάτων και
πληροφοριών των αισθητηρίων από όλα τα οχήµατα.
- Ανανέωση της πληροφορίας σε χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από το
χρήστη.
- Εµφάνιση λίστας
τας µε καταχωρηµένα όλα τα οχήµατα που απεικονίζονται στο χάρτη
και τα στοιχεία τους (π.χ. τύπος οχήµατος, αριθµός κυκλοφορίας).
- Προσθήκη και αφαίρεση ή οριστική διαγραφή οχηµάτων από το χάρτη.
- Αναπαραγωγή παλαιότερων δροµολογίων οποιασδήποτε χρονικής περιόδου.
- Εξαγωγή των δεδοµένων σε διάφορες διαδεδοµένες µορφές αρχείων όπως π.χ.
excel, sql, crystal reports, acrobat format, MS Word.
- Παράθεση πολλαπλών δροµολογίων στο ίδιο παράθυρο χάρτη.
- Απεικόνιση ταυτόχρονα στον ίδιο χάρτη των δροµολογίων πολλών οχηµάτων
καθώς και δροµολόγια διαφορετικών ηµεροµηνιών των ίδιων οχηµάτων.

Απλή απεικόνιση χάρτη
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Απεικόνιση µέσω Google Earth

2. Συσκευή εντοπισµού οχήµατος CompuTrack 51
Η προσφερόµενη συσκευή τηλεµατικής CompuTrack 51 σχεδιάστηκε και
παρασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από την εταιρεία µας. Η συσκευή επικοινωνεί µε το
κέντρο µέσω δικτύου GPRS.
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Συσκευή τηλεµατικής CompuTrack 51

Πρόκειται για συσκευή συµβατή µε CE που πληροί όλες τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές
νοµοθεσίες σχετικά µε την εκποµπή συχνοτήτων και χρήση υλικών lead-free
free
(συµβατό κατά RοHS).

2.1. Προδιαγραφές συσκευής
• Μονάδα ΙΟ µε επεξεργαστή SHARP LH75.
75. Ο επεξεργαστής χρησιµοποιείται
ώστε να οργανώνει και συντονίζει τη λειτουργία της συσκευής εντοπισµού
εντοπ
παρέχοντας λειτουργικότητα όπως:
• Προφίλ εξοικονόµησης ενέργειας
• Καταγραφή περιστατικών από τις εισόδους και εξόδους του συστήµατος
• Καταγραφή δεδοµένων από τις εισόδους και εξόδους του συστήµατος καθώς
και τους εντοπισµούς στη µνήµη της συσκευής
• ∆ιαχείριση της µνήµης της συσκευής
• Λειτουργίες αυτοδιάγνωσης και αυτοπροστασίας των κυκλωµάτων
• Ειδικές λειτουργίες ζωνών κίνησης οχηµάτων (geo-fencing)
(
• ∆υνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας και αποµακρυσµένης
παραµετροποίησης
• Μνήµη 1Mb για αποθήκευση firmware.
firmware. Πρόκειται για τη µνήµη όπου βρίσκεται
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το λογισµικό που διαβάζει ο επεξεργαστής ώστε να παρέχει συγκεκριµένη
λειτουργικότητα στο σύστηµα.
• Μνήµη 1Mb για αποθήκευση δεδοµένων. Πρόκειται για µνήµη όπου το
σύστηµα αποθηκεύει γεγονότα (events
events) που διαβάζει από τις εισόδους και
εξόδους του συστήµατος καθώς και δεδοµένα εντοπισµού.
• Επεξεργαστής GPS τελευταίας τεχνολογίας SIRF STAR III.. Αποτελεί την πιο
σύγχρονη τεχνολογικά λύση επεξεργαστή σηµάτων GPS.

2.2 Βασικά χαρακτηριστικά:
• 20 παράλληλα κανάλια λήψης σήµατος GPS
• Λήψη και αποκωδικοποίηση σήµατος WAAS & EGNOS βελτιώνοντας την
ακρίβεια εντοπισµού σε ±5m.
dBm)) µε δυνατότητα υπολογισµού εντοπισµού
• Υψηλή ευαισθησία λήψης (-159dBm
ακόµη και σε κλειστό χώρο υπό προϋποθέσεις
• Πρωτόκολλα επικοινωνίας NMEA,
NMEA SIRF Binary, AI3/F
• GPRS Modem SIEMENS MC35i συµβατό µε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
o GPRS class 8 (85.6 kbps) - 21.4 Kbps uplink
o Μετάδοση και λήψη SMS σε GPRS Data Mode
o GSM 07.10 Multiplexer πρωτοκόλλου
o Έλεγχος µέσω εντολών AT
o SIM Application Toolkit
o Πλήρης υποστήριξη PBCCH
o MS class B
o Σχήµα κωδικοποίησης CS 1, 2, 3, 4
o CSD έως 14.4 kbps
o USSD
o Non transparent mode
o Point-to-point MO and MT
o SMS cell broadcast
o PDU και Text Mode
• ∆ιασύνδεση µε σειριακή πόρτα RS232
RS
• 4 προγραµµατιζόµενες ψηφιακές εισόδους
• 2 ψηφιακές έξοδοι και 1 έξοδο ρελέ µέχρι 36V,
36 2Amp
• Λειτουργία µέγιστης εξοικονόµησης ενέργειας µε κατανάλωση 5mA
5
• Προδιαγραφές λειτουργίας:
o Από -25οC µέχρι +55οC
o Υγρασία µέχρι 95%
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• Τάση λειτουργίας από 6VDC έως 36VDC
36
• Μπαταρία ιόντων λιθίου 1070mAh
mAh
Το σύστηµα είναι σε θέση να αυτό--προστατευθεί
προστατευθεί από ενέργειες όπως λάθος
συνδεσµολογία, ανάποδη πολικότητα, υπερτάσεις και βραχυκύκλωµα.

•

Περισσότερες πληροφορίες Online, στο http://www.gpslive..gr
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