Időzíthető, automatizálható statisztika riportok
A korábbi tapasztalatok és a Partnereinktől érkező igények alakították a portálon elérhető,
„riportok” menüben lekérdezhető információkat. A különböző riportok esetenként többféle
bontásban, járműre, járműcsoportra és járművezetőre indíthatóak. Némelyik, a menetlevélhez
hasonlóan időzíthető, automatizálható és e-mail formájában is lekérhető. Mindegyik riport
elérhet Web, XLS, vagy PDF formátumban is.
Statisztikák
A riport azt vizsgálja, hogy a keresett jármű(vek),
járművezető(k) adott időszakban hány kilométert
vezettek, mennyi volt a nyitó és záró km, mennyi
volt a munkaidejük, fogyasztásuk.
Ha a jármű tachográfos eszközzel van felszerelve,
akkor részletesen megtudjuk belőle a tachográf
szerinti vezetési és munkaidőket.
Ha rendelkezésre állnak FMS/CAN adatok, akkor
a távolságok ezek alapján jelennek meg és a
fogyasztási adatokat is a jármű fedélzeti egysége
biztosítja.
Ha csak GPS-es eszköz van a járműben, akkor is
láthatjuk a megtett távolságokat, a szinkronizált km
óra adatokat, munkaidőket gyújtás alapján és a
jármű mozgási idejét is.
Lekérdezhető többféle bontásban, gépjárműre,
vagy gépjármű vezetőre, kötegelhető (akár teljes
flottára), időzíthető, automatizálható.

Utolsó adat
Megadja az érintett járművekről utoljára beérkezett adatokat a keresett időszakban.
Tartalmazza az utolsó járművezetőt (ha azonosított volt az utolsó útja), a pozíciót, a km óra
állást és a jármű akkumulátorának feszültségét is.
Járműhasználat
A riport lényege, hogy ha járművekre kérdezzük le, válaszul megkapjuk, hogy adott
időszakban kik, mennyit vezették az adott járművet és akár azt is, milyen üzemanyag
fogyasztás mellett.
Ha járművezetőre kérdezzük ugyan ezt, akkor a riport arra ad választ, hogy az adott
járművezetők mely járműveket és mennyit vezették adott időszakban.

Külföldi napidíj
A riport az érvényes jogszabály figyelembevétele mellett számolja ki, hogy adott járműre, vagy
járművezetőre hány napra kalkulálható a külföldi napidíj. Figyelembe veszi a külföldre lépés
és a visszaérkezés napján keletkezett tört napokat, amiket külön láthatunk is a riportban.
Fontos, hogy a riport mindig egész hónapot vizsgál függetlenül attól, hogy adott hónapon belül
milyen napokat állítottunk be. A riport futtatható járműre és járművezetőre egyaránt.
A riport a jármű és a járművezető jogosultságát természetesen nem tudja vizsgálni! Ez mindig
a riport készítőjének felelőssége!

Belföldi napidíj
Szintén az érvényes jogszabályok figyelembevétele mellett, megtudhatjuk, hogy adott járműre,
vagy járművezetőre mennyi belföldi napidíj számolható el. ELŐZETES beállítást is igényel! Ha
a beállítások megfelelőek, a riport a megadott telephelyen kívül töltött belföldi időszakot
vizsgálja. A vizsgálat fókusza, hogy a telephelyen kívül töltött idő eléri-e a 6 órát. Azokra a
napokra – amikor ez ennek megfelel - 3.000,-Ft/nap számítással meg is mutatja a riport, hogy
milyen összeg fizethető ki adómentesen.
A riport a jármű és a járművezető jogosultságát természetesen nem tudja vizsgálni! Ez mindig
a riport készítőjének felelőssége!
Tankolás
A riport használatához FMS/CAN, vagy kapacitív szonda használata szükséges! Ha ezek
rendelkezésre állnak, akkor a riport kimutatja, hogy a keresett időszakban a járműveinkbe
hány alkalommal, hol, mikor és mennyit tankoltak, illetve mennyivel növekedett a tankban lévő
üzemanyag.
Emellett megmutatja a tankolások között megtett távolságot, az elhasznált üzemanyag
mennyiségét és kimutatja a 100 km-re eső fogyasztást is.

Hőmérséklet
Ha van a járművünkben olyan hőmérő szenzor, amelyik be van kötve az ITS rendszerébe,
akkor a hőmérséklet riport segítségével - akár 1 perces sűrűséggel – lekérdezhetjük a
hőmérséklet adatokat, amelyekhez pozíció, sebesség és a kiinduló ponttól mért távolság is
hozzá tartozik.

Koordináták
Akár 15 másodperces sűrűséggel lekérdezhetjük egy jármű geo koordinátáit a hozzá tartozó
sebességgel, gyújtás státusszal és járművezetővel kiegészítve.
Munkaidő
A munkaidő riport minden járműhöz (tachográf nélkül is) és járművezetőhöz elkészít egy
munkaidő bontást, a jármű gyújtás státuszából, illetve annak lekapcsolásából kiindulva.

Fenti funkciók – konfigurációtól függően - díjmentesen elérhetők.
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

