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Aplikace O2 Car Control
dostala nový, vylepšený design
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Připravili jsme novou funkci Autopůjčovna, která umožňuje přehledně realizovat agendu
spojenou s půjčováním vozidel ve firmě. Základními funkcemi modulu Autopůjčovna je
založení požadavku na zapůjčení vozidla, rezervace vybraného vozidla, evidence jeho
zapůjčení a vrácení. Pracovat s firemní autopůjčovnou mohou všichni uživatelé služby
O2 Car Control ve verzi Standard a Premium s příslušnými právy.

Zavedli jsme nové barevné provedení aplikace
O2 Car Control a s ním je spojeno několik změn.
Hlavní výhodou je možnost skrýt horní panel
pomocí šipky, umístěné pod vaším přihlašovacím
jménem v pravém horním rohu obrazovky. Získáte
tak větší plochu, kterou dobře využijete například
při práci s mapou, viz obr. 5 (str. 5)
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Autopůjčovna
Firemní administrátor nejdříve provede v modulu Admin → Autopůjčovna
nastavení té funkce, která nejlépe odráží vaše interní firemní procesy,
viz obr. 1.

Dále z uživatelů aplikace O2 Car Control zvolí osobu, která se stane
správcem autopůjčovny (obr. 2). Tato osoba poté spravuje procesy
zápůjček (rezervaci, zapůjčení a vrácení vozidla).

Obr. 1 - Admin-Autopůjčovna - nastavení

Obr. 2 - Zvolení Správce autopůjčovny – stránka s detailem
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Graficky provedený Přehled rezervací poskytuje správci autopůjčovny přehlednou a pohodlnou práci se zobrazením vozidel a jejich vytížení.
Detailní informace jak postupovat v případě nastavení a použití autopůjčovny či schvalování naleznete v uživatelském manuálu. K dispozici
je také nápověda, kterou naleznete přímo v aplikaci u jednotlivých kroků.

Obr. 3 - Přehled rezervací

Obr. 4 - Přehled rezervací
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Nový design aplikace O2 Car Control

Obr. 5 - Nové ikony v panelu nástrojů

Obr. 6 - okno podpory
Některé funkční prvky byly přesunuty do dělící lišty a jsou nově znázorněny ikonou.
Ikona domečku - zpět na úvodní stránku.
Ikona vypínače - odhlášení z aplikace O2 Car Control.
Ikona ozubených koleček - Nastavení (změna přihlašovacího jména a Osobní profil).
Ikony vlajky - nastavení jazykové mutace aplikace.
Ikona dopisu - Podpora - kliknutím na tuto ikonu se zobrazí okno (obr. 6), jehož
prostřednictvím nás lze kontaktovat přímo z aplikace O2 Car Control. O průběhu
zpracování vašeho požadavku budete informováni na vámi zadaný kontaktní e-mail.
Ikona Dokumentu – Soubory ke stažení – pod touto ikonou naleznete
Uživatelský manuál a další návody a šablony
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Co je Dispečerské okno?

Kde Dispečerské okno najdete?

Jde o velkou mapu, na které můžete sledovat aktuální polohu více
vašich vozů současně. Tato mapa může obsahovat i nejaktuálnější
dopravní data, zobrazující hustotu provozu na klíčových
komunikacích v ČR (obr. 1).

Po rozkliknutí odkazu Trasy u Vozidla v levém panelu nástrojů
naleznete link na DO – Dispečerské okno (obr. 2), které se vám otevře
v novém okně.
Na levé straně v panelu nástrojů si vyberete, které jednotky (obr. 3) spolu
s jakými informacemi (obr. 4) chcete na mapě zobrazit.

1

TIP!
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Zjednodušte si ovládání svého DO.
Vlastní nastavení uložíte stisknutím
symbolu diskety.
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Nastavení Dispečerského okna
Nastavení zvýrazňování vozů – jednotlivé jednotky
lze na mapě zvýraznit blikáním, což aktivujete
kliknutím na ikonu žárovky na mapě (obr. 5).
Zobrazení stavu klíče – v ikoně jednotky se
zobrazuje, zda je vozidlo se zapnutým klíčkem (klíček
je součástí ikony vozidla), nebo bez zapnutého klíčku
(ikona vozidla je bez klíčku).
Zobrazení nejbližší jednotky – jestliže nechcete
zobrazovat konkrétní jednotky, ale zajímá vás, která
jednotka je nejblíže vámi zvolenému místu na mapě,
využijte funkci Vyhledat nejbližší jednotky. Aktivujete
ji kliknutím pravým tlačítkem myši na místo na mapě,
které vás zajímá. Po kliknutí se zobrazí tlačítko s touto
funkcí (obr. 6). Klikněte ještě jednou a zobrazí se tři
jednotky, které se nacházejí tomuto místu nejblíže.

TIP!

Chcete-li zvětšit
plochu mapy,
můžete levý i pravý
panel zavřít šipkou.

Usnadnění – Dispečerské okno si můžete
nastavit i jako úvodní obrazovku, která
se vám zobrazí po přihlášení do aplikace
O2 Car Control.
1. Přihlaste se do aplikace.
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2.	V pravém horním rohu zvolte
Nastavení (obr. 7) a klikněte na
Osobní profil.
3. 	Na obrazovce pro nastavení osobního
profilu vyberte v Typu úvodní
obrazovky Dispečerský typ (obr. 8).
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4. 	Potvrďte nastavení tlačítkem Uložit
změny.
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Další funkce Dispečerského okna
Při kliknutí na ikonu vozidla pravým tlačítkem myši se vám nabídne více funkcí.
Skrýt jednotku – slouží k odebrání jednotky sledovaných, klikněte na Odebrat z výběru
z výběru zobrazeného na mapě.
pravým tlačítkem myši.
Zobrazit trasu / Skrýt trasu – touto funkcí
zobrazíte u jednotek, které jsou právě aktivní
(ikona vozidla s klíčkem), jejich aktuální trasu
na mapě. Pro skrytí trasy klikněte opět pravým
tlačítkem a vyberte možnost Skrýt trasu.

Zobrazit na Google maps – ukáže vám aktuální
polohu vybrané jednotky v samostatném okně
na Google maps.
Změnit barvu – slouží k barevnému rozlišení
jednotek na mapě.

Zamknout jednotku / Odebrat z výběru
– slouží k nastavení jednotek, které chcete Hromadné výběry se v Dispečerském okně
stále na mapě sledovat. Mapa se automaticky provádějí pomocí klávesy CTRL + levé tlačítko
přizpůsobí velikostí podle jejich rozmístění, aby myši.
byly vidět všechny zamknuté jednotky. Jestliže
již některý vůz nechcete dále mít ve výběru

TIP!

Pokud se chcete o dispečerském okně dozvědět kompletní
informace, využijte Uživatelský manuál, který naleznete
v Souborech ke stažení.
Dispečerské okno je v aplikaci O2 Car Control obsaženo ve verzích Standard a Premium.
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