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ITS GO+ applikáció – Gépjárművezető mód 
 

Az ITS GO+ mobil applikáció 
segítségével a járművezetők Android, 
vagy iOS rendszerű okoseszközökön 
követhetik a járművek legfontosabb 
adatait, kezelhetik a parkolásokat, 
válthatnak céges/magán státusz között 
és használhatják űrlapkezelő, illetve 
dokumentumküldő moduljainkat. 
Az applikáció használatához token-
párokra van szükség, ami a jármű és a 
járművezetők közötti kapcsolatot teszi 
lehetővé. Egy járműoldali tokenhez, 
több járművezető kapcsolódhat, de nem 
szükséges minden járművezetőnek 
applikációval is rendelkezni. 
 
A felhasználási mód segítségével 
könnyen és gyorsan lehet céges/magán 
státuszokat váltani akár menet közben 
is és ebből a menüből érhető el az 
űrlapkezelő, dokumentumküldő 
modul is, amit részletesebben külön 
hírlevélben is bemutatunk. 
 
 

 
 

 
 
 
Az E-menetlevél funkció elérhetővé teszi a járművezetőnek az aktuális nap, 
vagy egy korábbi nap adatait, ami megfelel egy közúti ellenőrzés 
elvárásainak, figyelembe véve az ezt lehetővé tevő, ide vonatkozó 
jogszabályt. (261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 33. § (2) és (3a) 
jogszabálynak megfelelően).  
A letöltési lehetőség PDF formátumot generál, amit azonnal ki is tud 
nyomtatni, vagy e-mail –en el tud küldeni. 
 

  



ITS Fókusz 
 
 

Az e-parkolás alatt nyomon követhetők a korábbi parkolások és ki, illetve 
bekapcsolható ez a funkció. Push üzenetben kapunk értesítést, amikor a 
parkolásunk elindul, leáll, vagy a zónahatár miatt beavatkozásra van 
lehetőségünk. 
 
A „find my car” funkció segíthet megtalálni a járműve, ha elfelejtjük hol 
parkoltunk, esetleg elvontatták, vagy illetéktelenek elvitték az autónkat. Ezen 
kívül, ez a funkció biztosítja a kiküldött offline útvonal megjelenítését, 
amiket a különböző térképrétegek segítségével választhatunk ki. 
 

 
 

 
A Gépjármű infó menüből elérhetjük a jármű műszaki adatlapját valós idejű 
adatokkal függően attól, hogy milyen típusú a jármű és az eszköz. Ezek 
lehetnek egyszerű – felhasználó által rögzített - adatok, mint km óra állás, de 
megjelenhetnek a jármű kompúteréből érkező műszaki adtok is, mint például: 
fogyasztási adatok, üzemanyagszint, vagy akár az ajtónyitások ténye és ideje 
is. Figyelemmel kísérhetjük a műszaki vizsga érvényességét és a megadott 
karbantartási ciklusokat is. Emellett láthatóak a tankolási események és egy-
egy tankolás részletes adatai is. 
Ez a menü teszi lehetővé a beállított külső szenzorok, vagy a hűtőfolyadékhoz 
tartozó értékek megjelenítését és a riasztások kivezetését. 
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Az E-menetlevélhez tartozó statisztika oldalakon találjuk meg a lekérdezett naphoz tartozó összesített információkat időre, távolságra, vagy akár a felhasznált 
üzemanyagra vonatkozóan. Látjuk az utazás állomásait, túlzott várakozásokat és elkülönítve kapunk információt a céges, vagy magán státuszban teljesített 
útszakaszokról. A statisztikákat oldalra húzva, térképen kirajzolva is megtekinthetjük az adott napra vonatkozó útvonalat, megállásokat. 
 

          
 
 

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 
 


