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Űrlapok rögzítése, dokumentumok beküldése az ITS GO+ applikációval  

 
A járművezető azonosítása után, az applikáció automatikusan összerendeli a járművet és a használóját. (Az azonosításnak 
több formája is lehet.) Az applikációban a járművezetőnek lehetősége van a kiosztott feladatok teljesítését, az áru 
átadásának-átvételének tényét előre definiált keretek között, vagy szabad szavas beírással rögzíteni. Emellett 
okmányok, dokumentumok képét, káresemények fotóit is feltöltheti a rendszerbe és lehetősége van a megbízóval, 
partnerrel mindezt aláíratni egy okos eszköz kijelzőjén. 
Az applikáció biztosítja a dokumentumokhoz, rakományokhoz tartozó különböző vonalkód típusok (QR, EAN, stb.) be, 
illetve felolvasását. Az applikáció használata 4 egyszerű lépésben történik: 1.: felhasználási mód kiválasztása, 2.: új űrlap 
megnyitása, 3.: elvárt adatok kitöltése, dokumentumok, okmányok, események fotóinak berögzítése, 4.: űrlap beküldése. 

 

               
 

A kitöltött űrlapok ellenőrzésére az 
applikációban is van lehetőség. 
Ugyanitt utólagos bevitelre, vagy 
módosításra (ha engedélyezve van) is 
mód van.  
 
A bal oldali ábrán egy dokumentum 
és egy káresemény rögzítése, illetve a 
partner aláírása látható az 
applikációban. 
 
A jobb oldalin az első két piktogram 
helyesen kitöltött űrlapot, a második 
kettő hiányzó űrlapot jelöl.  
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Az applikációban elvégzett műveletek következtében a beküldött űrlap, annak csatolmányai és az aláírás 
megjelenik a menetlevélben, illetve bekerül egy „Űrlap adatbázisba” is, ami szintén elérhető a felhasználó 
felületéről. 
A funkció előnye, hogy a dokumentumok képe, az események, illetve a partner aláírása valós időben kerül 
a felhasználóhoz, rendszerben tartja azok körülményeit (a készítés időpontja, helye, beküldője), 
összekapcsolva a hozzá tartozó útvonallal. Akár azonnal megkezdhető a dokumentumok feldolgozása, a 
fuvarfeladat elszámolása, vagy a káresemény ügyintézése. Természetesen ezek később letölthetők, 
letárolhatók, de a rendszerből is visszakereshetők meghatározott ideig. 
 
Az alábbi példán fiktív egy találkozó eredményessége, áru felvétele, a hozzá tartozó dokumentum és egy 
káresemény berögzítése látható a menetlevélben. Az áru átvételét a partner az aláírásával igazolta. 

 
 

 
Űrlap adatbázis 

 
 
 
Fenti funkciókat érvényes szerződéssel, ITS előfizetéssel rendelkező ügyfeleink igényelhetik járművek, járművezetők darabszáma 

és az előfizetés egyéb feltételei alapján kalkulált havidíjak ellenében.  
Kérdés esetén kérjük forduljon illetékes munkatársainkhoz az alábbi elérhetőségeken. 

info@its-pro.hu, Benedek Zoltán: zoltan.benedek@its-pro.hu, +36 70 456-00-37,  
Gerlei Zsolt: zsolt.gerlei@its-pro.hu, +36 70 456-00-36 


