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Online térkép és menetlevél jelölések 

 Az elmúlt időszakban nem csak új riportokat, modulokat fejlesztettünk, hanem igyekeztünk a szem előtt lévő felületeinket is úgy 
átalakítani, kiegészíteni, hogy a lehető legtöbb információt lehessen leolvasni róla első ránézésre is. Kiemeltük egyebek mellett a 
vezetési időkkel, tachográf státuszokkal összefüggő adatokat, információkat, de más praktikus módosításokat is elvégeztünk.  

Járműtől, eszköztől és igénybe vett szolgáltatástól függően láthatóvá tettük a tachográf státuszokat, vagy akár a TPMS rendszerek 
által közvetített gumiabroncs tulajdonságokat az online térkép mellett, amik közül több fontos adat buborékban is megjelenik,  
amikor az egeret a járművek markere fölé húzzuk. Elhelyeztünk egy új „gyorslistát” is a térkép bal oldalán, ami a járművek közötti 
váltást gyorsítja meg. 



 

  

A bővített tachográf státuszoknak köszönhetően megjelenhetnek a napi, heti, kétheti pihenőidők vége, vagy akár szabályos 
túlvezetések ténye, darabszáma is (bal oldali kép). Ezen információk megjelenítése nagyban függ a járműbe szerelt tachográf 
eszköz típusától és korától is.  

Ilyen eszközökkel felszerelt járművek esetében igényelhető a tachográfok távoli letöltése is, amivel mind a tachográf memória, 
mind pedig a járművezető kártyája is letölthető távolról, aminek eredményeképpen a „ddd” kiterjesztésű fájlokat kapja meg a 
felhasználó. 

A jobb oldali kép mutatja azt az állapotot, amikor az egeret a jármű marker fölé húzzuk és a rendszer felolvassa a  járműre 
vonatkozó kiemelt információkat. 



 

A menetlevélben különböző színekkel, jelekkel különítettük el a hétköznapokat, hétvégéket, kiemelten kezeljük a 9, 24 és 45 órás 
pihenőket hogy ezzel is gyorsabban juttassuk információhoz a felhasználót. De egyebek mellett a határátlépések adatait is külön 
megjeleníthetjük a segéd ikonokkal egyenként, vagy akár a teljes (lekért) időszakra vonatkozóan. 

Fenti funkciók egy része díjmentesen elérhető és már része a menetlevélnek. A tachográffal, TPMS-sel kapcsolatos szolgáltatásokat 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. 
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