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Mobil applikáció – megfigyelő mód 
 
Egy okoseszközre telepíthető alkalmazás, ami teljesértékű felügyeletet biztosít iOS, vagy Android platformon 
működő mobileszközökön is. 

Részletes szűrési lehetőség 
biztosítja, hogy bármekkora flotta 
esetén könnyedén megtaláljuk a 
keresett járművet, vagy 
járműcsoportot akkor is, ha csak a 
járművezető nevét tudjuk fejből. 
Vizuálisan is jól elkülöníthető 
jelölések segítenek a különböző 
járművek, eltérő státuszainak 
megkülönböztetésében.  
A keresést végezhetjük az eszköz 
működési státusza, vagy a jármű 
mozgások alapján is. 
 
Különböző térképrétegeknek 
köszönhetően megjeleníthetjük a 
HU-GO rendszer fizetős útszakaszait és fizetős parkolási övezeteket is, 
amikhez az ITS GO+ applikációval automatikus parkolást (e-Parkolás) 
biztosítunk Magyarország területére. 
 
 

A pozícióadatok mellett, az applikációra kivezetésre került szinte minden műszaki információ, ami segítheti 
egy menedzser, diszpécser vagy akár egy járművezető munkáját. A can adatok mellett, a HU-GO státuszok is 
be vannak építve a felületre, így az aktuális tengelyszám mellett az is követhető, hogy fizetős útszakaszon 

halad-e a járművünk. Láthatjuk, hogy megfelelő-e a jármű töltöttsége, 
megfelelő-e az eszközök gsm és gps kapcsolata. A felületen 
megjeleníthetők különböző szenzoradatok, de járművektől függően az 
ajtónyitások is látszódnak. 

 
A beépített gombokkal további részletek, funkciók érhetők el. 
 

-jármű / flottakövetés, 
-saját pozíció, 
-utolsó útszakasz, 
-e-menetlevél, 
-jármű „blokkolása”. 
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A „Gépjármű infó” menüből elérhetjük a jármű műszaki adatlapját valós idejű adatokkal, figyelemmel 
kísérhetjük a műszaki vizsga érvényességét és a megadott karbantartási ciklusokat is. Emellett láthatóak a 
tankolási események és egy-egy tankolás részletes adatai is.  
 

 
3,5 tonna össztömeget meghaladó 
járművek esetén - amennyiben a 
tachográf is megkötésre kerül -, az 
aktuális tachográf státuszok is 
megjelennek. 
 
Ugyanitt lehetőségünk van ellenőrizni 
a bekötött külső szenzorok (pl. 
hőmérők) adatait, de itt jeleníthetjük 
meg egyebek mellett, a hűtőfolyadékra 
beállított riasztási értékeket is.  
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A keresett napokra szükség esetén visszajátszás indítható, amelyben 60-
szoros sebesség mellett ellenőrizhető a teljesített útvonal. 
 
A menetlevélben szereplő útszakaszokról további részletezés kérhető, ha 
az adott útszakaszt megérintjük. Az útszakaszra vonatkozó adatok mellett, 
térképen is láthatjuk az útvonalat, megjelölve a jármű legnagyobb 
sebességével. 

 
 
 

 
Az összesítő ablak külön-külön kezeli a céges és a magánutakat (amennyiben része a konfigurációnak). Az 
összesítő térképe a lekérdezett nap teljes útvonalát jeleníti meg. A letöltés gombbal, a menetlevél PDF 
formátumban jelenik meg, amelyből közvetlen nyomtatás, vagy e-mail küldés indítható.  
 


