ITS KML (passzív) útvonal kiküldése ITS GO+ driver applikációra
Sok fuvarozó keres olyan megoldást egy útvonal letervezésére és kiküldésére a járművezetőnek, ami
gyors, egyszerű és nem feltétel a programmal szemben, hogy navigálja is a járművezetőt.
Egyszerűen csak egy térképen követhető útvonalra van szükség, ami támogatja a járművezetőt az
úticél elérésében. Ez a megoldás NEM navigál, de éppen emiatt lényegesen gazdaságosabb a
használata és a kevésbé befolyásolja az esetleg instabil internetkapcsolat is.
(Navigáláshoz rendelkezésre áll az ITS Route & Plan útvonaltervező modul.)
A funkció elindításához létre kell hozni egy KML kiterjesztésű útvonalat, amit legegyszerűbben a
díjmentesen is használható Google My Maps felületen keresztül lehet megtenni. A funkció
használatához ITS GO+ driver applikáció és járművezető azonosítás szükséges! A felület egy
egyszerű google fiókkal is elérhető és tárolja a korábban már elkészített KML útvonalakat is. Az alábbi
példán, egy az ITS Protection Kft-től induló és Dunaújvárosba érkező túrát terveztünk. A tervezést
nagyban megkönnyíti a folyamat során, az egérrel is elhúzható útvonal.

Ha elkészítettük az útvonalat, válasszuk az exportálás KML-be lehetőséget és az alábbi képen (jobb
oldali) látható beállításokkal mentsük le gépünkre az útvonalat.

Miután letöltöttük a KML fájlt a gépünkre, lépjünk be az ITS Portál járműkövető felületre és válasszuk
az útvonaltervező modult. Azon belül a KML managementet, új KML feltöltése, fájl kiválasztása (a
lementett KML), az útvonal elnevezése, végül kattintsunk a Mentés gombra.
Ezzel a művelettel a járműkövető portálon is elmentettük a kiválasztott útvonalat.

A mentés után nyissuk meg a feltöltött KML-ek lehetőséget. Itt már látnunk kell a létrehozott útvonalat,
ami esetünkben a 36 sorban van.

Válasszuk a Beállítás opciót és a felugró
ablakban válasszuk ki azt a járművet (vagy
azokat), amelyekre el szeretnénk juttatni az
útvonalat. A Mentés gombbal ezzel végeztünk
is. Ezután a beállítás mellett 0 helyett 1 jelenik
meg, ami annyit jelent, hogy egy járműre
érvényes az útvonal. Ha több járműre is
kiküldjük, akkor az a mennyiség fog itt
megjelenni.

A művelet utolsó része már a járművezetőnél, az ITS GO+ driver applikációban történik. Nyissuk meg
az applikációban a „FIND MY CAR” funkciót. Kattintsunk a jobb alsó sarokban lévő könyv szerű
térképréteg piktogramra (bal oldali kép) és jobb oldalról „beúsznak” az elérhető rétegek. Ha mindent
jól csináltunk, akkor itt meg kell jelennie a kiküldött „Dunaújváros” útvonalnak is. Válasszuk ki. Ezt
követően a térképet tetszőleges méretre állíthatjuk, forgathatjuk annak megfelelően, hogy a
legkényelmesebb számunkra az útvonal követése. A saját pozíciónk mindig az eszközünk valós
helyzetét fogja mutatni, így nekünk csak az a dolgunk, hogy kövessük a kijelölt utat.

Kellemes utat kívánunk!

Fenti funkcióhoz ITS GO+ driver applikáció és járművezető azonosítás szükséges!
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

