Novinky

• Nový modul Trasy
• Nové ceny GPS jednotek
• Security
Návody

Novinky v aplikaci

• Rychlý průvodce Administrátora,
Alerty, Autopůjčovnou

V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad
otevřením nákladového prostoru sledovaného vozu, upozornění na to, že
se vůz dal do pohybu, nebo že ho někdo využívá mimo stanovenou dobu.
Pokračování

S novým modulem Trasy máte nyní přehled o všech vašich jednotkách
na jediném místě. Zjednodušili jsme schvalování tras i výběr typu jednotek.
Přidali jsme také možnost nastavit si ve výpisu denní souhrn tras a výpisy
tras v požadované podobě exportovat.
Pokračování
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Nový modul Trasy
Upravili jsme pohled na jednotky
tak, aby všechny vaše jednotky
byly k dispozici v jednom výběrníku a nemuseli jste přepínat mezi
Vozidly, Osobami a dalšími moduly. Proto nově vznikl modul Trasy,
který původní moduly nahradil.
Naleznete v něm trasy všech vašich jednotek.
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Výběrník
Kliknutím na ikony pod výběrníkem zvolíte, které typy jednotek budete mít v nabídce. I nadále zde funguje kontextové vyhledávání.
Chcete-li výběr jednotek více upřesnit, použijte Filtr, kde je možné kromě typu a stavu jednotek definovat výběr i nad organizační
strukturou vaší firmy.

Schvalování tras
Dále jsme nahradili submodul
GPS kniha jednodušším schvalováním přímo v Trasách. Zobrazení schválených i neschválených tras na jednom místě
je více přehledné. Stejně jako
v případě GPS knihy si můžete
nastavit automatické schvalování. Nastavení provedete v Admin 
Firemní struktura 
Editace firmy  záložka Plány
přesunu dat. Jestliže jste již takto GPS knihu nastavenou měli,
máte nyní nastaveno automatické schvalování.
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Pokračování
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Nástrojové menu
Pod výběrníkem naleznete panel nástrojů,
který dostal novou podobu a uspořádání.
K jednotlivým nástrojům byly přidány
ikony. Nejpoužívanější nástroje jsou
zapracovány přímo do Výpisu tras, kde
můžete úpravy rovnou realizovat (např.
změnit typ trasy soukromá / služební,
smazat trasu, rozdělit trasu, změnit
účel, zobrazit trasu na mapě). Upravené
nástrojové menu naleznete i na dalších
místech v aplikaci.
Výpis tras
Výpis nově obsahuje hlavičku s identifikací
jednotky, dalšími informacemi a aktivními prvky.

V pravé části hlavičky naleznete kromě Filtru a Kalendářového výpisu
i novinku – Exporty a Výběr sloupců výpisu. Pomocí Exportů můžete
zobrazené hodnoty ve výpisu vyexportovat do požadovaného formátu.
Nástroj pro nastavení zobrazených sloupců výpisu vám poskytne
možnost přizpůsobit zobrazené hodnoty výpisu vašim individuálním
potřebám.
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TIP!
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Vhodným nastavením sloupců výpisu
a s využitím Exportu si můžete sami připravit
další typ výstupu z O2 Car Control.

Na přání řady z vás jsme přidali i možnost nastavit si ve výpisu denní
souhrn tras. Zároveň si můžete vybrat, zda chcete výpis tras zobrazit za
7 dnů nebo za kalendářní měsíc. V pravé části můžete ve výpisu tras
listovat.

Pokračování

Titulní strana

Novinky

Návody

Přehled
V modulu Trasy naleznete i zcela upravený Přehled. Přehled slouží jako místo, kde můžete rychle vidět aktuální stav všech vašich jednotek. Velkou
změnou je možnost zvolit si i v Přehledu vlastní zobrazení sloupců. Pro stále aktuální pohled na stav jednotek si můžete nastavit automatickou
aktualizaci, nebo lze Přehled podle potřeby aktualizovat jednorázově.

Nové ceny GPS jednotek
Základní jednotku nyní pořídíte za 3500 Kč bez DPH. Základní
jednotka mimo jiné slouží k monitorování soukromých a služebních
jízd. Rozšířenou speciální jednotku využijete pro individuální

sledování nejrůznějších parametrů, zároveň je jednotka připravena pro
připojení ke CAN/FMS sběrnici vozidla. Tuto jednotku nově pořídíte za
4700 Kč bez DPH. V cenách není zahrnuta montáž jednotek.
Pokračování
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Security funkce v O2 Car Control
Rádi bychom vám představili funkci, která dříve byla pouze ve verzi Premium a nyní je obsažena i v obou dalších verzích (Basic, Standard). Jde o funkci
Alerty a s ní spojenou možnost vytvořit si vlastní Security nástroj v O2 Car Control. Můžete tím zvýšit zabezpečení a kontrolu vašeho majetku.
Alerty jsou určeny k upozorňování na situaci, která nastala. Jde buď o stav, který zaznamená jednotka a předá ho do aplikace, nebo o situaci, kterou
si definujete v aplikaci. Alert je možné zadat hromadně pro více jednotek najednou. Když aplikace obdrží z jednotky data, která odpovídají definici
situace, dojde k vytvoření alertu. Na vzniklý alert můžete být upozorněni vy nebo i další osoby a to také e-mailem nebo SMS zprávou na mobilní
telefon.

Příklady využití alertů jako Security nástroje:
Poplach od externího vstupu – ve vozidle máte jednotku O2 Car
Control s čidlem pro zaznamenání otevření/zavření dveří nákladového
prostoru. Chcete být upozorněni na jejich otevření. Nastavíte si tento
alert v aplikaci, a jakmile k otevření dveří dojde, přijde vám upozornění
například na váš mobilní telefon.
Zamčení vozidla – nejde o fyzické zamčení vozidla, ale o sledování
pohybu vozidla v aplikaci. Jestliže vozidlo někde stojí a vy si v aplikaci
nastavíte jeho zamčení, tak vám přijde alert v případě, že se v tomto
zamčeném stavu dá do pohybu. Odemknutí/zamknutí je možné
i z mobilní aplikace Car Control pro Android a iPhone
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Jízdy mimo definovanou dobu – alert umožňuje sledovat, zda
vozidlo nevyužívá někdo mimo vámi nastavenou dobu.
Detailní informace ohledně všech alertů naleznete v Rychlém průvodci
alerty nebo v dokumentu Security funkce v aplikaci O2 Car Control
v Souborech ke stažení.
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Rychlý průvodce
Připravili jsme pro vás zjednodušené návody, se kterými se rychle a snadno dozvíte základní možnosti nastavení a využití vybraných funkcí aplikace.
Rychlý průvodce Administrátora slouží všem osobám, kterým byla
ve firmách přidělena tato role pro aplikaci O2 Car Control. Najdete
v něm sled jednotlivých kroků, které je třeba udělat pro první nastavení
aplikace ostatním uživatelům.
Rychlý průvodce Alerty vás seznámí s novou funkcí, která byla
donedávna pouze pro uživatele verze Premium. Nyní je již k dispozici
všem zákazníkům O2 Car Control.
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V prvním čísle Newsletteru jsme vám představili funkci Autopůjčovna.
I pro tuto funkci je připraven Rychlý průvodce Autopůjčovnou.
Naleznete ho, stejně jako ostatní návody a šablony, v sekci Soubory
ke stažení.

