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باز کردن وب سایت
با واردن کردن آدرس  Msitgps.irمرورگر خود صفحه ورود سایت باز می شود (.مرورگر  IE6,IE7پشتیبانی نمی شود).

در صورت داشتن نام کاربری و کلمه عبور می توانید وارد صفحه اصلی سایت شوید(.برای ورود به نسخه نمایشی سایت با وارد کردن کلمه demo
برای نام کاربری و کلمه عبور می توانید وارد بخش میدیریت شوید) و اما در صورتی که دستگاهی را تازه خریداری کرده و می خواهید آن را در
سیستم ثبت و نام کاربری برای آن بسازید بر روی گزینه ایجاد حساب کاربری کلیک کنید.

ورود به بخش مدیریت
دستگاه های موجود در زیر مجموعه شما بر روی نقشه به صورت زیر نمایش داده شده می شود.
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در قسمت باال سمت چپ صفحه نام کاربر جاری و تعداد پبامک هایی که از طریق این کاربر می توان فرستاد و همچنین تاریخ پایان اعتبار پنل نمایش
داده شده است که در صورت اتمام می توان به صورت آنالین هزینه شارژ را پرداخت کرد.
در قسمت پایین سمت چپ صفحه نیز اطالعات کلی از دستگاه های موجود نمایش داده می شود.
نقشه باز شده به صورت پیش فرض بر روی حالت  Mapاست که شما می توانید آن را به حالت های  Satellite,Openstreetکه در
قسمت باال نمایش داده شده است تغییر دهید.همچنین با استفاده از زوم بار در قسمت سمت چپ صفحه می توان بر روی نقشه  Zoomکرد.

متحرک ها
نمایش مشخصات تمام متحرک ها در زیر مجموعه کاربر جاری به صورت منوی کشویی نمایش داده شده است  ،که رنگ سبز نشان دهنده وصل
بودن دستگاه و رنگ قرمز نشان دهنده قطع بودن و رنگ زرد نشان دهنده دستگاه هایی است که شارژ سیم کارت آن ها کمتر از  555تومان می باشد
و همچنین رنگ بنفش نشان دهنده نا معتبر بودن جی پی اس آن دستگاه می باشد.

با کلیک بر روی هر کدام از سطرهای موجود محل دقیق دستگاه انتخاب شده بر روی نقشه نمایش داده و اطالعات مربوط به آن بر روی نقشه باز می شود.

اطالعات نمایش داده شده مربوط به همان ماشینی می باشد که انتخاب شده است  .همچنین این پنلی که باز شده دارای  4پنجره می باشد که هر
پنجره اطالعات خاصی را نمایش می دهد.
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پنجره اختصاصی هر خودرو


پنجره مشخصات

در این پنجره مختصری از مشخصات ماشین و راننده نمایش داده می شود  .همچنین تاریخ آخرین ارتباط با دستگاه که اگر به رنگ سبز باشد به این
معناست که دستگاه متصل است و اگر این رنگ قرمز باشد به این معناست که دستگاه قطع شده است.

هر کدام از عکس های نمایش داده شده به صفحات خاصی اشاره می کند که مربوط به دستگاه انتخاب شده می باشد.
با کلیک بر روی این آیکون صفحه ارسال پیام باز می شود امکان نوشتن متن پیام و ارسال آن برای دستگاه مورد نظر می باشد(فقط دستگاه
هایی که دارای صفحه نمایشگر می باشند)
با کلیک بر روی این آیکون صفحه خدمات شارژ باز شده که در این صفحه می توانید سیم کارت نصب شده بر روی دستگاه را شارژ نمایید.
ابتدا نوع سیم کارت نصب شده بر روی دستگاه را انتخاب کرده
سپس کد شارژ را وارد کرده و نوع ارسال شارژ که به  1صورت
ارسال با  GRPSو ارسال با  SMSمی باشد  ،انتخاب و
گزینه شارژ را می زنید.
توجه داشته باشید که شماره سیم کارت دستگاه در بخش ثبت
دستگاه درست وارد شده باشد.
در صورت شارژ نداشتن دستگاه ،برای شارژ دستگاه باید کد
شارژ از طریق  SMSارسال شود.

با کلیک بر روی این ایکون فرم ویرایش اطالعات مربوط به همان دستگاه باز شده و شما می توانید اطالعات مورد نظر را ویرایش نمایید.
در درج اطالعات مربوط به هر دستگاه دقت نمایید و تمام اطالعات را به طور صحیح و کامل اضافه کنید که در غیر این صورت در گزارش گیری ها به
مشکل بر خواهید خورد.
با کلیک بر روی این ایکون صفحه تنظیم مجدد دستگاه باز می شود در صورت قطع بودن دستگاه به دالیلی از قبیل هنگ کردن و یا غیر معتبر
بودن  GPSدستگاه می توانید دستور ریست کردن را با سایت به دستگاه اعمال کنید تا دستگاه ریست شود
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 پنجره جغرافیایی
در این قسمت مشخصات جغرافیایی محل دستگاه از قبیل طول و عرض جغرافیایی و آدرس و سرعت کنونی دستگاه نمایش داده شده است.
توجه داشته باشید که نمایش آدرس فقط برای یک دستگاه فعال می باشد(.فقط برای اولین باکس مشخصات که باز شده است این امکان وجود دارد)

هر کدام از آیکون های نمایش داده شده به صفحات خاصی اشاره می کند که مربوط به دستگاه انتخاب شده می باشد.
با کلیک بر روی این ایکون صفحه تعقیب به صورت آنالین باز می شود که شما می توانید دستگاه مورد نظر را به صورت آنالین و با کشیده
شدن خط بر روی نقشه (همراه با تمام مشخصات از قبیل سرعت و طول وعرض جغرافیایی و غیره) تماشا کنید  .همچنین در منوی ابزار گزینه تعقیب
نیز این امکان موجود است.
با کلیک بر روی این ایکون صفحه مسیر حرکت باز شده که این بخش در قسمت ابزار گزینه مسیر حرکت دستگاه توضیح کامل داده شده است.

 پنجره وضعیت
در این قسمت وضعیت کلی دستگاه از قبیل شارژباطری دستگاه ((بین  5تا  ) 155دستگاه های داری باطری) و شارژ سیم کارت (سیم کارت های
اعتباری) قرارگرفته بر روی دستگاه (بر اساس ریال) و همچنین وضعیت آنتن دهی (بین  5تا  ) 155نمایش داده می شود.
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وضعیت  GPSنمایشگر ارتباط  GPSدستگاه با ماهواره می باشد که دارای  1حالت معتبر و نامعتبر می باشد.
نامعتبر بودن به این معناست که نمایش محل کنونی دستگاه بر روی نقشه صحیح نمی باشد.
با کلیک بر روی این ایکون صفحه تغییر  IPباز می شود.
این صفحه برای موارد خاص که اگر  IPسرور تغییر کند بدین
وسیله می توان  IPدستگاه را عوض کرد .
(این صفحه مورد نیاز کاربر نمی باشد)

در صورتی که دستگاه دارای رله می باشد شما می توانید در این صفحه دستورات خود را به آن اعمال کنید.
از جمله اقداماتی که با رله می توان انجام داد روشن و خاموش کردن ماشین و یا باال و پایین بردن شیشه های ماشین می باشد.
برای شنیدن صدای داخل ماشین شماره مورد نظری که می خواهید دستگاه با آن تماس برقرار کند را وارد کنید تا دستگاه به آن شماره زنگ
بزند و شما می توانید صدای داخل ماشین را بشنوید ( در صورتی که دستگاه دارای میکرفن باشد )
این گزینه شما را به صفحه گزارش عملکرد دستگاه هدایت می کند که شما می توانید یک گزارش کلی از عملکرد همان دستگاهی که
انتخاب شده در تاریخ های مختلف بگیرید که در منوی گزارش ها قسمت گزارش کلی توضیح داده شده است.

 پنجره محل دقیق
این قسمت محل دقیق دستگاه را به صورت  Satelliteبا زوم باال نمایش می دهد.

توجه داشته باشید که این امکان فقط برای یک باکس مشخصات عمل می کند.
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منوی ابزار پایین
این منو که پایین صفحه قرار دارد شامل چند ابزار کاربری می باشد که هر کدام کار خاصی را انجام می دهد.

این آیکون شما را به صفحه ارسال پیام هدایت می کند.
این آیکون شما را به صفحه نمایش مسیر حرکت هدایت می کند.
این آیکون شما را به صفحه مسیر یابی هدایت می کند که شما می توانید در آن صفحه مسیر مورد نظرتون را بین دو نقطه تماشا کنید.
این آیکون وضعیت کنونی هوا را بر روی نقشه نمایش می دهد.
این آیکون مسیر حرکت دوچرخه را بر روی نقشه نمایش می دهد.
این آیکون مکان های تفریحی و زیارتی به همراه عکس هایی از همان مکان ها نمایش می دهد.
این آیکون تمام دستگاه های موجود در نقشه را به همراه سرعت نمایش می کند(.در قسمت راهنمای رنگها می توانید رنگ سرعت های
مختلف را مشاهده کنید)
با کلیک بر روی این آیکون یک باکسی بر روی نقشه باز می شود که شما می توانید آدرس مورد نظر خود را بنویسید و دکمه جستجو را
فشرده تا آدرس بر روی نقشه نمایش داده شود.

این آیکون شما را به بخش پشتیبانی آنالین هدایت می کند و شما می توانید با ما به صورت آنالین در ارتباط باشید .
با کلیک بر روی این آیکون یک باکسی بر روی نقشه باز می شود که شما می توانید دستگاه مورد نظر خود را بر اساس شماره سریال و یا
نام متحرک و یا نام خانوادگی راننده جستجو کنید .
با کلیک بر روی این آیکون نقشه به حالت پیش فرض بر می گردد.
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راهنمای شکلک ها و رنگ ها
در هر بخش از سایت که شما با این رنگ و یا این آیکون ها بر خورد کردید در این بخش در باره آن ها توضیح داده شده است.
این آیکون نقطه شروع حرکت رانمایش می دهد.
نشان دهنده حالت ایستاده دستگاه است.
نشان دهنده این است که دستگاه دارای سرعت کمتر از  55است.
نشان دهنده این است که دستگاه دارای سرعت بیشتر از 55است.
نشان دهنده این است که دستگاه دارای سرعت بین 155تا 115است.
نشان دهنده این است که دستگاه دارای سرعت بیش از 115است.

نشان دهنده نقاط توقف است.
وجوداین رنگ درلیست متحرک هابدین معنی است که دستگاه متصل می باشد
وجوداین رنگ درلیست متحرک هابدین معنی است که دستگاه قطع است
وجوداین رنگ درلیست متحرک هابدین معنی است که شارژسیم کارت دستگاه کم می باشد
وجوداین رنگ درلیست متحرک ها بدین معناست که وضعیت GPSدستگاه نامعتبرمی باشد
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فهرست ابزار:
 مدیریت دستگاه ها
در این بخش تمامی دستگاه های موجود در زیر مجموعه کاربر جاری به صورت لیست نمایش داده شده است که می توان به تمامی اطالعات هر
دستگاه دسترسی داشت و آن ها را مدیریت کرد.

 مسیر حرکت دستگاه
در این صفحه مسیری که دستگاه طی کرده بر روی نقشه به صورت خط کشی شده نمایش داده می شود .
ابتدا بازه زمانی مورد نظر را از پنل سمت چپ انتخاب کرده و دکمه جستجو زده تا لیستی که پایین پنل موجود است پر شود.
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برای نمایش بر روی نقشه  1حالت خطی و انیمیشن وجود دارد.
 حالت نمایش انیمیشن

مسیر را به صورت خط به خط و با مکسی که خود کاربر مشخص می کند نشان می دهد .
با انتخاب نمایش انیمیشن تب سرعت باز شده و می توان سرعت نمایش را بر اساس ثانیه مشخص کرد .

بعد از پر شدن لیست و انتخاب سرعت مورد نظر با کلیک بر روی این آیکون مسیر طی شده دستگاه بر روی نقشه به صورت انیمیشن کشیده می شود.

در حین کشیده شدن مسیر  ،با فشردن این آیکون کشیده شدن مسیر بر روی نقشه متوقف می شود.
مسیر کشیده شده بر روی نقشه را پاک می کند.
در حین کشیدن مسیر بر روی نقطه  ،با فشردن این آیکون سرعت همان لحظه ای دستگاه به صورت انیمیشن نمایش داده می شود.
این آیکون از صفحه عکس می گیرد و به صورت فایل PNGخروجی می دهد.
این آیکون اطالعات مسیر حرکت را به صورت فایل اکسل خروجی می دهد.
این آیکون مسیر حرکت دستگاه را به صورت  GoogleEarthخروجی می دهد.
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 حالت نمایش خطی

کل مسیر طی شده را به صورت خیلی سریع و بدون مکس بر روی نقشه نمایش می دهد .

با کلید بر روی هر سطر از لیست پر شده مکان دقیق دستگاه در آن لحظه انتخاب شده بر روی نقشه نمایش داده می شود.

 فیلتر کردن دستگاه ها
با انتخاب فیلتر کردن دستگاه در قسمت منوی ابزار پنلی ظاهر می شود که می توان دستگاه ها را بر اساس قطع یا وصل بودن و یا در حال حرکت و یا
ایستاده بر روی نقشه فیلتر کرد .
با برداشتن هر کدام از تیک ها ماشین هایی که در آن وضعیت می باشند از روی نقشه حذف می شوند.
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 تعقیب
با انتخاب تعقیب،صفحه تعقیب به صورت آنالین باز می شود که شما می توانید دستگاه در حال حرکت مورد نظر را به صورت آنالین و با کشیده شدن
خط بر روی نقشه (همراه با تمام مشخصات از قبیل سرعت و طول وعرض جغرافیایی و غیره) تماشا کنید .
 خودرو مورد نظر را از کادر سمت راست انتخاب کنید.سپس روی نقشه تعقیب خودرو در حال حرکت مشاهده میشود.
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فهرست گزارش ها
از هر دستگاه متصل می توان گزارش های بسیاری گرفت که در بخش زیر توضیح داده شده است.

 گزارش کلی
این گزارش مجموع تمام گزارش هایی که می توان از هر دستگاه گرفت می باشد و تمامی دستگاه هایی که در زیر مجموعه کاربر جاری است را
گزارش گیری می کند ( با توجه به این که این گزارش تمامی آرگومان های دستگاه ها را نمایش می دهد  ،در صورتی که زمان انتخابی شما زیاد
باشد مقداری طول می کشد که نتیجه گزارش نمایش داده شود)
 تاریخ مورد نظر را که در قسمت باال سمت راست صفحه می باشد انتخاب کرده و دکمه نمایش را کلیک کنید تا گزارش مورد نظر در لیست
پایین صفحه نمایش داده شود.
 توجه داشته باشید که اگر در انتخاب تاریخ مشکلی وجود داشته باشد گزارش خروجی به شما نمی دهد و پیامی مبنی بر مشکل موجود در
انتخاب تاریخ در پایین صفحه به شما می دهد.
 در قسمت جستجو میتوانید خودرو مورد نظر را بر اساس نام یا شماره سریال جستجو نمایید.



همچنین در قسمت باالی صفحه با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها خروجی ورد ،اکسل ،پی دی اف ،عکس از صفحه ،می توانید بگیرید.

تذکر : 1برای نمایش میزان مصرف سوخت بایددرقسمت مشخصات راننده سوخت مصرفی اعالم شود
تذکر : 2برای نشان دادن زمان توقف وماشین روشن حتمابایدسنسورمربوطه روی متحرک موردنظرنصب باشد
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 گزارش تفصیلی حرکت توقف
این گزارش تمام جزییات حرکت و یا توقف دستگاه را به همراه زمان دقیق و مدت حرکت و توقف و قطع بودن دستگاه را نمایش می دهد.
مراحل گزارش گیری به صورت زیر است که این مراحل در تمامی گزارش ها یکسان می باشد.
 ابتدا دستگاه مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب نمایید.


تاریخ مورد نظر را که در قسمت پایین صفحه می باشد انتخاب کرده و دکمه نمایش را کلیک کنید .

 نتیجه گزارش در لیست سمت چپ ظاهر می شود ،در صورت وجود صفحات زیاد تر از حد ،لیست به صورت خودکار صفحه بندی میشود .

 توجه داشته باشید که اگر در انتخاب تاریخ مشکلی وجود داشته باشد گزارش خروجی به شما نمی دهد و پیامی مبنی بر مشکل موجود در
انتخاب تاریخ در پایین صفحه به شما می دهد.


همچنین در قسمت پایین صفحه با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها خروجی ورد ،اکسل ،پی دی اف ،عکس از صفحه ،می توانید بگیرید.
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 گزارش شارژ باطری
این گزارش میزان شارژ باطری (دستگاه های دارای باتری پشتیبان)را در بازه زمانی خاص نمایش می دهد که نحوه استفاده از آن همانند گزارش باال می باشد.


ابتدا دستگاه مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب کرده
تاریخ مورد نظر را که در قسمت پایین صفحه می باشد انتخاب کرده و دکمه نمایش را کلیک کنید تا لیست سمت چپ ظاهر شود.
توجه داشته باشید که اگر در انتخاب تاریخ مشکلی وجو د داشته باشد گزارش خروجی به شما نمی دهد و پیامی مبنی بر مشکل موجود در
انتخاب تاریخ به شما در پایین صفحه به شما می دهد.



نتیجه گزارش در لیست سمت چپ ظاهر می شود ،در صورت وجود صفحات زیاد تر از حد ،لیست به صورت خودکار صفحه بندی میشود .



همچنین در قسمت پایین صفحه با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها خروجی ورد ،اکسل ،پی دی اف ،عکس از صفحه ،می توانید بگیرید.




 گزارش شارژ سیم کارت ها (سیم کارت های اعتباری)
این گزارش میزان شارژ سیم کارت دستگاه را در بازه زمانی خاص نمایش می دهد
 ابتدا دستگاه مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب کرده
 تاریخ مورد نظر را که در قسمت پایین صفحه می باشد انتخاب کرده و دکمه نمایش را کلیک کنید تا لیست سمت چپ ظاهر شود.
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 نتیجه گزارش در لیست سمت چپ ظاهر می شود ،در صورت وجود صفحات زیاد تر از حد ،لیست به صورت خودکار صفحه بندی میشود .


همچنین در قسمت پایین صفحه با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها خروجی ورد ،اکسل ،پی دی اف ،عکس از صفحه ،می توانید بگیرید.

 گزارش سابقه شارژ سیم کارت ها (سیم کارت های اعتباری)
این گزارش تعداد و تاریخ و کد شارژ استفاده شده برای شارژ دستگاه را در بازه زمانی خاص نمایش می دهد
 ابتدا دستگاه مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب کرده
 تاریخ مورد نظر را که در قسمت پایین صفحه می باشد انتخاب کرده و دکمه نمایش را کلیک کنید تا لیست سمت چپ ظاهر شود.
 توجه داشته باشید که اگر در انتخاب تاریخ مشکلی وجود داشته باشد گزارش خروجی به شما نمی دهد و پیامی مبنی بر مشکل موجود در
انتخاب تاریخ به شما در پایین صفحه به شما می دهد.

 نتیجه گزارش در لیست سمت چپ ظاهر می شود ،در صورت وجود صفحات زیاد تر از حد ،لیست به صورت خودکار صفحه بندی میشود .


همچنین در قسمت پایین صفحه با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها خروجی ورد ،اکسل ،پی دی اف ،عکس از صفحه ،می توانید بگیرید.

 گزارش زمان حرکت توقف
این گزارش مدت حرکت و مدت توقف و مدت قطع بودن دستگاه را در بازه زمانی خاص نمایش می دهد.




ابتدا دستگاه مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب کرده
تاریخ مورد نظر را که در قسمت پایین صفحه می باشد انتخاب کرده و دکمه نمایش را کلیک کنید تا لیست سمت چپ ظاهر شود.
توجه داشته باشید که اگر در انتخاب تاریخ مشکلی وجود داشته باشد گزارش خروجی به شما نمی دهد و پیامی مبنی بر مشکل موجود در
انتخاب تاریخ به شما در پایین صفحه به شما می دهد.
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 نتیجه گزارش در لیست سمت چپ ظاهر می شود ،در صورت وجود صفحات زیاد تر از حد ،لیست به صورت خودکار صفحه بندی میشود .


همچنین در قسمت پایین صفحه با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها خروجی ورد ،اکسل ،پی دی اف ،عکس از صفحه ،می توانید بگیرید.

 گزارش سرعت
این گزارش مدت سرعت لحظه ای دستگاه را در بازه زمانی خاص نمایش می دهد.
این گزارش خروجی به صورت نمودار هم نمایش می دهد.


ابتدا دستگاه مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب کرده



تاریخ مورد نظر را که در قسمت پایین صفحه می باشد انتخاب کرده و دکمه نمایش را کلیک کنید تا لیست سمت چپ ظاهر شود.



توجه داشته باشید که اگر در انتخاب تاریخ مشکلی وجود داشته باشد گزارش خروجی به شما نمی دهد و پیامی مبنی بر مشکل موجود در
انتخاب تاریخ در پایین صفحه به شما می دهد.
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 نتیجه گزارش در لیست سمت چپ ظاهر می شود ،در صورت وجود صفحات زیاد تر از حد ،لیست به صورت خودکار صفحه بندی میشود .



همچنین در قسمت پایین صفحه با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها خروجی نمودار،ورد ،اکسل ،پی دی اف ،عکس از صفحه ،می توانید بگیرید.

 گزارش مصرف سوخت
این گزارش مسافت طی شده و میزان مصرف سوخت ماشین را در بازه زمانی خاص نمایش می دهد
 توجه داشته باشید برای گرفتن خروجی صحیح ،مقادیر وارد شده میزان مصرف سوخت ماشین در قسمت مشخصات راننده درست وارد شده باشد.

 ابتدا دستگاه مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب کرده
 تاریخ مورد نظر را که در قسمت پایین صفحه می باشد انتخاب کرده و دکمه نمایش را کلیک کنید تا لیست سمت چپ ظاهر شود.
 توجه داشته باشید که اگر در انتخاب تاریخ مشکلی وجود داشته باشد گزارش خروجی به شما نمی دهد و پیامی مبنی بر مشکل موجود در
انتخاب تاریخ در پایین صفحه به شما می دهد.

 نتیجه گزارش در لیست سمت چپ ظاهر می شود ،در صورت وجود صفحات زیاد تر از حد ،لیست به صورت خودکار صفحه بندی میشود .


همچنین در قسمت پایین صفحه با کلیک بر روی هر کدام از آیکون ها خروجی ورد ،اکسل ،پی دی اف ،عکس از صفحه ،می توانید بگیرید.

پایان
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