
ITS E-mentlevél automatikus időzítése, exportálása 
 
 
Az ITS járműkövető felületén bevezetésre kerültek az automata riportok. Előszőr az E-menetlevél 
automatizálása és időzítése lett elindítva, aminek több előnye is van. 
 
- A nagyobb terjedelmű és kötegelt (flottaszintű) beállításoknál sem kell attól tartani, hogy a kért 

riport időtúllépés miatt nem fut le. 21 napot meghaladó riportok automatikusan a „feladatok” közé 
kerülnek. 

- Ezek a riportok a háttérben készülnek, így a felület ez idő alatt is használható egyéb feladatokra, 
- az elkészült riportok egy erre a célra kialakított „feladatok” menüben kerülnek letárolásra, ahonnan 

később is visszakereshető, letölthető, 
- a riportok időzíthetők, programozhatók. Meg lehet határozni, hogy melyik riportot, milyen 

időközönként szeretnénk megkapni, amiről a rendszer automatikusan gondoskodik, 
- a riportokat egyszerre 3 féle formában is lekérhetjük: WEB, PDF, EXCEL. 
- Kérhetjük rögtön egy, vagy több meghatározott e-mail címre, így ha ezt az időzítéssel 

kombináljuk, akkor a felületre sem szükséges emiatt belépni, mert a rendszer az előre definiált 
feladatot elküldi a megadott postafiókra.  

 
Ha 21 napot, vagy annál rövidebb intervallumot szeretnénk lekérdezni, az ugyanúgy történik, mint az 
eddigiekben. Ha viszont 21 napot meghaladó riportot szeretnénk, akkor annak a megjelenítése már 
eltér a korábbitól. 
 
Válasszuk ki a riport tárgyát jelentő járműveket, intervallumot és indítsuk el a keresést. 

 
  



A 21 napot meghaladó keresés elindítása után, egy információs panel jelzi, hogy a feladat el lett 
mentve és megkezdődött a feldolgozása. A „Bezár” gombra kattintva az információs panel eltűnik, a 
„Feladatok megtekintése” gombra kattintva azonnal a „feladatok” menü nyílik meg! 

 
Ezen kívül, a felület felső részén is megjelenik egy beúszó mező, ami a kész és a folyamatban lévő 
feladatokról ad tájékoztatást. 
A keresés után a kért riport megjelenik a „feladatok” menü alatt. Ha e-mailben kértük a riportot, 
kiküldésre kerül a megadott e-mail címre. 
 

 
Feladatok menü 

 
A „feladatok” menüben kezelhetők a korábbi feladatok és innen tölthetjük le, vagy törölhetjük ezeket. 
A felső (kék fejléces) táblázatban az ütemezett feladatok státuszait látjuk és itt módosíthatunk azok 
beállításain. 
 
  



Feladatok ütemezése, egyéb formátumok exportálása 
 
Amennyiben egy feladatot rendszeres jelleggel szeretnénk használni, vagyis ugyan azon lekérdezési 
paraméterekre vagyunk kíváncsiak, csak napi, heti, vagy havi rendszerességgel, úgy ezeket előre 
ütemezhetjük, így ezen riportok később beavatkozás nélkül automatikusan el fognak készülni. Ezt a 
lekérdezést kell használnunk akkor is, ha a riportot egy meghatározott e-mail címre szeretnénk 
megkapni, vagy exportálni szeretnénk excel, vagy pdf formátumba. Ennek beállításához, az „E-
menetlevél” menüben a lekérdezést NE a „keresés” gombbal, hanem a „feladat létrehozása” gombbal 
indítsuk el. 
 
Ezután ugrik fel az a panel, ahol a szükséges 
beállításokat megadhatjuk. 
- Milyen intervallumot szeretnénk lekérni?  
- Milyen formátumra van szükségünk (ez 

akár többféle is lehet)?  
- Kiszűrhetjük a véletlenszerű indításokat 

és beállíthatjuk a túlzott várakozások 
keresését. 

- Több jármű egyszeri lekérdezése esetén, 
a Gépjárművenkénti külön statisztika 
bekapcsolásával minden egyes jármű 
menetleveléhez elkészül a mikro-
statisztika riport is. 

- Azonnal kérjük a riportot, vagy egy 
későbbi időpontra?  

- Szükségünk van-e e-mailben a kért 
riportra?  

- Illetve szeretnénk-e rendszeres 
időközönként ugyan ezt a lekérdezést 
elvégezni (természetesen az időperiódus 
automatikus eltolásával)? 
 

Ha a szükséges beállításokat elvégeztük, 
nyomjuk meg a „feladat létrehozása” gombot. 
A riport megjelenítése és kezelése a fent 
ismertetett módon, a feladatok menüben 
történik. 

 

Fenti funkció díjmentesen elérhető és már része a menetlevélnek.  

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 


