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Praca z systemem SMOK WWW.

1.1 Logowanie do systemu.

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się panel logowania. W tym miejscu należy wprowadzić login firmy, login 
użytkownika oraz hasło.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy kliknąć „Zaloguj”. Po wykonaniu tej czynności pojawia się 
główne okno aplikacji.

1.2 Praca z mapą.

1.2.1 Poruszanie się po mapie.

W górnym rogu mapy znajduje się okno nawigacji. Za pomocą niebieskich przycisków, możliwe jest 
przesuwanie mapy w prawo, w lewo, w dół i do góry. Tę samą czynność wykonujemy za pomocą strzałek 
znajdujących się na klawiaturze. Istnieje również możliwość przesuwania mapy za pomocą myszy. W tym 
celu klikamy lewym przyciskiem myszy w wybrany punkt na mapie i nie zwalniając go, przeciągamy mapę.
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1.2.2 Powiększanie, pomniejszanie.

Okno nawigacji umożliwia powiększanie i pomniejszanie mapy. W celu powiększenia klikamy 
przycisk „plus”, natomiast jeżeli chcemy pomniejszyć mapę klikamy przycisk „minus”. W oknie 
nawigacji znajduje się jeszcze „suwak”, który pozwala również powiększać i pomniejszać mapę. 
Przesuwając „suwak” w dół powiększymy mapę, przesuwając w górę pomniejszymy mapę. Istnieje 
możliwość powiększenia i pomniejszenia mapy za pomocą „kółka myszy”, kręcąc kółkiem myszy  
w dół pomniejszymy mapę, w górę powiększymy.

Tryby pracy myszy.

Tryb Powiększanie.

Możemy powiększać lub przesuwać mapę, wybierając jeden z dwóch trybów pracy myszy. W celu wyboru 
trybu myszy klikamy na przycisk „Mapa” znajdujący się na pasku menu, po czym klikamy na „Tryb Myszy”, 
wybieramy powiększenie lub przesuwanie.

Jeżeli wybraliśmy tryb powiększenie, kursor myszy zamieni się w „lupę” służącą do zaznaczenia miejsca, 
które chcemy powiększyć.
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W tym celu zaznaczamy punkt na mapie, poprzez kliknięcie w lewy przycisk myszy i nie zwalniając go 
tworzymy okno. Po zwolnieniu przycisku myszy, wybrany obszar zostaje powiększony.

Tryb Przesuwanie.

Jeżeli wybraliśmy tryb przesuwanie, klikamy lewym przyciskiem myszy w wybrany punkt na mapie  
i w zależności od kierunku, w którym chcemy przesunąć mapę, przeciągamy, po czym zwalniamy przycisk 
myszy.

Powiększanie z „Shiftem”.

Kolejna z opcji, umożliwia powiększanie wybranego obszaru. W tym celu naciskamy na klawiaturze „Shift” 
i nie zwalniając klawisza lewym przyciskiem myszy klikamy na mapę, zaznaczając obszar, który chcemy 
powiększyć. Po zwolnieniu przycisków wybrany obszar zostaje powiększony.

Dodatkowe okienko nawigacyjne.

Na pasku menu znajduje się przycisk umożliwiający włączenie mapy nawigacji. Po włączeniu pojawi się 
dodatkowe okienko nawigacji.
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Dodatkowe okienko nawigacyjne przedstawia miniaturę mapy, która umożliwia przeglądanie większego 
obszaru.

Zielony kwadrat znajdujący się na miniaturze mapy pozwala się po niej poruszać. Kwadrat klikamy  
i przesuwamy, co powoduje wyświetlenie wybranego obszaru na dużej mapie.

Odczyt informacji o pozycji na dolnym pasku.

Na dolnym pasku znajduje się wskaźnik pobierania danych. Można również odczytać informacje 
na temat pozycji na mapie, pod kursorem myszy. Pozycja podana jest w stopniach długości  
i szerokości geograficznej. Na dolnym pasku znajduje się również wskaźnik połączenia z serwerem. Gdy 
wystąpi błąd połączenia, zostaje to odnotowane na wskaźniku.

1.2.3 Drukowanie widoku mapy.

Istnieje możliwość wydrukowania aktualnego widoku mapy poprzez kliknięcie ikony drukuj, która znajduje się 
na pasku głównym.
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1.3 Praca z oknami.

1.3.1 Dokowanie i oddokowanie okien.

Na górnym pasku okna, znajduje się niebieski przycisk służący do oddokowania okna. Kliknięcie  
w przycisk spowoduje, że okno stanie się aktywne tzn. możliwe będzie przesuwanie okna, powiększanie, 
pomniejszanie, minimalizacja okna.

Dokowanie okna odbywa się poprzez kliknięcie na niebieski spinacz znajdujący się na pasku okna.  
Po wykonaniu tej czynności okno staje się statyczne.

1.3.2 Przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie, zmiana rozmiaru.

W celu przesunięcia okna najeżdżamy kursorem myszki na górny pasek oddokowanego okna. Kursor 
zamienia się w niebieska strzałkę, klikamy myszą i bez zwolnienia przycisku przesuwamy okno w wybrane 
miejsce.

Kolejną czynnością jest powiększanie i pomniejszanie okna. W tym celu najeżdżamy kursorem 
myszy w prawy dolny róg okna. Po pojawieniu się zielonej strzałki klikamy i bez zwolnienia 
przycisku powiększamy lub pomniejszmy okno.
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Aby zminimalizować okno należy kliknąć na niebieska strzałkę, znajdującą się na górnym pasku okna. Jeżeli 
chcemy, aby okno zostało przywrócone, klikamy przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu strony. 
Wyświetla się tabela, klikając w tabeli w wybraną nazwę okna, powoduje jego przywrócenie.

1.4 Wyszukiwanie adresów.

W odpowiednią rubrykę wpisujemy adres, po czym naciskamy przycisk „Szukaj”. Odnaleziony adres zostanie 
wyświetlony na mapie.
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Istnieje możliwość szczegółowego wyszukiwania adresu. W tym celu klikamy przycisk „Wyszukiwanie 
szczegółowe”, co powoduje pojawienie się dodatkowych rubryk. Po uzupełnieniu rubryk klikamy „Szukaj”. 
Odnaleziony adres wyświetla się na mapie.
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1.5 Wyznaczanie trasy.

Kolejnym przyciskiem znajdującym się na pasku menu jest „Wyznacz trasę”, który pozwala na wyznaczenie 
trasy na podstawie wprowadzonych adresów. Po kliknięciu w ten przycisk pojawia się okno planowanie trasy.

Aby dodać adresy do wyznaczania trasy, należy kliknąć na przycisk „plus”. Pojawi się wtedy okno „Dodaj 
punkt początkowy”, uzupełniamy rubryki w ten sam sposób jak podczas wyszukiwania adresów. 

Po uzupełnieniu, klikamy szukaj, po czym dodajemy odnaleziony punkt do trasy.
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Jeżeli klikniemy „Pokaż na mapie” adres wyświetli się na mapie, bez dodania do trasy, aby go zapisać, 
klikamy „Dodaj do trasy”. W każdy momencie możemy przejść do okna planowanie trasy, klikając „Powrót do 
trasy”. Po wyznaczeniu punktu początkowego wyznaczamy kolejne punkty trasy, postępując identycznie jak 
z punktem początkowym.

Istnieje możliwość przesuwania kolejności punktów trasy. W tym celu zaznaczamy wybrany punkt i klikamy 
przycisk „Przesuń punkt”.

Można również usunąć wybrany punkt lub wszystkie punkty trasy, poprzez wybranie punktu trasy  
i kliknięciu w ikonę “usuń punkt “ lub “usuń punkty”.Następnym krokiem jest wybór trasy (najszybsza, 
najkrótsza, ekonomiczna) oraz wybór ustawień. Istnieje możliwość konfiguracji ustawień, poprzez kliknięcie 
przycisku
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Jeżeli trasa jest już zatwierdzona, możemy kliknąć , co spowoduje wyrysowanie trasy na mapie.
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1.6 Obsługa paska czasowego.

Podczas zatrzymania czasu, pasek zmienia kolor na szary.

Pod paskiem menu znajduje się pasek czasowy. Gdy pasek podświetlony jest na zielono oznacza to, że 
pojazdy na mapie pokazywane są w czasie rzeczywistym.

1.6.1 Zatrzymywanie czasu/czas rzeczywisty.

Klikając na zegar spowodujemy zatrzymanie czasu rzeczywistego

1.6.2 Cofanie w czasie.

Po zatrzymaniu czasu rzeczywistego, klikając przycisk , wyświetli się kalendarz na którym możemy 
wybrać miesiąc, dzień do którego chcemy cofnąć czas. Możemy również wybrać szczegółowo godzinę, 
minuty i sekundy.
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1.6.3 Wybieranie czasu za pomocą suwaka.

Na pasku czasowym znajduje się suwak, za pomocą którego zobrazowany jest czas. Żółta kreska przedstawia 
aktualny czas. Czerwona kreska z lewej strony paska czasowego oznacza przeszły okres, natomiast czerwona 
kreska z prawej stromy oznacza przyszły okres. Okres można ustawiać na: dzień, tydzień, miesiąc, rok.  
Za pomocą suwaka możemy cofać czas. W tym celu klikamy na suwak, po czym przesuwamy na interesującą 
nas godzinę.

W momencie cofania czasu, pasek zmienia kolor na szary, a dane na datowniku zmieniają się  
w zależności od ustawienia suwaka.

Po ustawieniu wszystkich danych, na mapie pojawiają się dane historyczne.
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Na mapie możemy odczytać dane historyczne. Chcąc powrócić do czasu rzeczywistego klikamy przycisk 
„zegar” .

Widoczne na mapie obiekty przedstawione są za pomocą ikony („kula” zielona lub w innym kolorze), azymutu 
(niebieska strzałka) który ukazuje kierunek pojazdu i paska z informacjami.

Występują trzy kolory pasków z informacjami. Jeżeli pasek jest pomarańczowy lub niebieski oznacza to, 
że wyświetlone informacje są aktualne i zawierają symbol pojazdu oraz prędkość z jaką pojazd poruszał 
się w przeciągu ostatnich pięciu minut. Na szarym pasku wyświetla się symbol pojazdu oraz, w zależności 
jeżeli dane pochodzą z tego samego dnia to wyświetlona jest godzina pobrania ostatnich danych, jeżeli dane 
pochodzą z przed 24 h, wyświetla się data i godzina pobrania ostatnich danych.

1.7 Obiekty.

1.7.1 Obiekty na mapie.

1.7.2 Znaczenie kolorów (pomarańczowy/szary), kiedy widać prędkość a kiedy datę.

1.7.3 Włączanie/wyłączanie listy obiektów.
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Okno listy obiektów otwiera się automatycznie po uruchomieniu aplikacji. Możemy zamknąć okno klikając 
na czerwony krzyżyk znajdujący się na górnym pasku okna. Ponowne otwarcie okna następuje po kliknięciu 
przycisku znajdującego się na pasku menu.

Pozostałe kolumny i zwartości zależne są od konfiguracji oraz rodzaju funkcjonalności lokalizatora 
zamontowanego w pojeździe.

Kolumny w tabeli obiekty: 

 Ò Status - (budzik oznacza alarm, biała kulka oznacza, że obiekt jest monitorowany, pytajnik oznacza 
odpytanie);

 Ò Ikona;
 Ò Stan pojazdu;
 Ò Wejścia/Wyjścia;
 Ò kolejne kolumna to: Symbol, Nazwa, Prędkość i Lokalizacja.

Konfigurację kolumn można przeprowadzić, klikając przycisk „Kolumny”.

1.7.4 Kolumny na liście obiektów.

1.7.5 Kolumny na liście obiektów.
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1.7.6 Klikanie na obiekt na liście i na mapie.

1.8 Obiekty - zaawansowane.

1.8.1 Ukrywanie oraz pokazywanie obiektów na liście i mapie.

Po kliknięciu na obiekt w tabeli, ukazuje się on na mapie, a jego pasek z informacjami zmienia kolor na jasno 
szary (jeżeli dane są nieaktualne), lub ciemno niebieski (jeżeli dane są aktualne). 

Jeżeli klikniemy podwójnie na obiekt w tabeli, otworzy się okno „edycja obiektu”.

Klikając na obiekt znajdujący się na mapie, zostaje on zaznaczony na liście. Klikając podwójnie na wybrany 
obiekt, na mapie, otworzy się okno „dane obiektów”.
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1.8.2 Filtry.

Wybieranie obiektów w tabeli.

Aby wybrać obiekty w tabeli zaznaczamy pola Checkbox, wybranych obiektów (1).
Następnie klikamy przycisk “Filtruj obiekty” (2).

W tabeli i na mapie pozostają tylko zaznaczone obiekty.
Aby powrócić klikamy ponownie „Filtruj obiekty”.

System pozwala na szybkie wyszukiwanie pojazdów. Aby wyszukać dany pojazd/pojazdy należy wpisać 
słowo lub część słowa po którym chcemy szukać (można wyszukiwać pojazdy wpisując numer pojazdu, 
symbol, nazwę lub tylko fragment nazwy, symbolu, czy numeru), a następnie klikamy przycisk “szukaj”.  
W tabeli podświetli się pierwszy odnaleziony obiekt.

Mamy również możliwość dokładnego filtrowania wyświetlanych pojazdów. Aby włączyć filtr, klikamy ikonę 
“filtry”, a następnie wpisujemy słowo i wybieramy kryteria, w zależności od pojazdów jakie chcemy wyszukać 
(jeżeli zaznaczamy „wszystkie”, przeszukane zostaną wszystkie kolumny tabeli obiektów), po czym klikamy 
„szukaj”.
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Np. Jeżeli chcemy wyszukać pojazdy zawierające „Poz” we wszystkich pozycjach, wybieramy odpowiednie 
kryterium (w tym przypadku “wszystkie”) i klikamy „szukaj”. W tabeli pojawią się wyszukane pojazdy.

Chcąc powrócić klikamy krzyżyk „Usuń filtry”.

1.8.3 Grupy.
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Istnieje możliwość wybrania grupy pojazdów. W tym celu klikamy przycisk „Filtry”, wybieramy grupę obiektów. 
Na mapie i w tabeli wyświetli się wybrana grupa. Jeżeli chcemy by wyświetliły się wszystkie pojazdy 
zaznaczamy „Wszystkie”. 

Aby wyszukać pojazd przejeżdżający przez dany obszar, klikamy na przycisk „Wyszukaj obiekty” znajdujący 
się na pasku menu. Kursor myszy zmienia się.

1.8.4 Wyszukiwanie obiektów przejeżdżających przez dany obszar.

Zaznaczamy wybrany obszar.
Następnie otwiera się okno „wyszukiwanie obiektów”, w którym wybieramy przedział czasu dla którego 
zostanie wykonane przeszukanie i klikamy przycisk „wyszukaj”.
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1.8.5 Śledzenie obiektów (pojazdów).

W tabeli pojawiają się odnalezione pojazdy. Możemy zobaczyć zestawienie pojazdów, jak również „Szczegóły 
dla obiektów” (wjazd, wyjazd, czas spędzony w wybranym obszarze).

Klikając przycisk „Chronologia zdarzeń”, w tabeli wyświetlą się informacje na temat pojazdów. 
Klikając w wybrany pojazd w tabeli, na mapie pojawi się znaczek przedstawiający położenie 
obiektu w danym czasie (możemy prześledzić kierunek z którego wybrany pojazd przyjechał  
i w którym kierunku pojechał).
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1.8.6 Obiekty „cienie”.

W tabeli obiektów zaznaczamy wybrane pojazdy, klikamy przycisk „Śledź obiekty”. Na mapie pokażą się 
wybrane pojazdy, a mapa będzie się tak aktualizowała aby zaznaczone pojazdy były widoczne. Aby powrócić 
klikamy „Wyłącz śledzenie”.

Podczas przeglądania danych historycznych, możemy monitorować bieżące położenie wybranego pojazdu. 
W tabeli „Obiekty” zaznaczamy wybrany pojazd, klikamy przycisk „Monitoruj bieżące położenie”. W pierwszej 
rubryce tabeli pojawi się biała kula informująca, że dany pojazd jest monitorowany, a na mapie poza danymi 
historycznymi odczytać można bieżące dane. Aby wyłączyć monitorowanie klikamy ponownie w przycisk. 

1.8.7 Konfiguracja ikony, symbolu i innych danych dla pojazdów.
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W tabeli „Obiekty” zaznaczamy wybrany pojazd, klikamy przycisk „Trasy”.

Możliwa jest konfiguracja danych podstawowych (ikony, symbolu oraz nazwy) dla wybranego pojazdu.

Zaznaczając w tabeli kilka pojazdów i klikając przycisk „Edycja”, możliwa będzie konfiguracja ikony i tooltipsu 
dla wielu pojazdów jednocześnie.

Zaznaczając w tabeli wybrany pojazd i klikając przycisk „Edycja”, pojawi się okno „Edycja obiektu”. 

1.9 Odtwarzanie tras.

1.9.1 Wczytywanie tras.
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Pojawi się okno „Rysowanie tras”. Wybieramy przedział czasu dla którego maja być wyrysowane trasy. 
Klikamy przycisk „Wczytaj”

Na mapie zostanie wyrysowana trasa jaką dany pojazd przebył w określonym przedziale czasu. Można 
wczytać również trasy dla kilku pojazdów, wystarczy w tabeli zaznaczyć wybrane pojazdy i kliknąć przycisk 
„trasy”,a następnie postępujemy identycznie jak powyżej. Na mapie zostaną wyrysowane trasy wybranych 
pojazdów.

1.9.2 Kolorowanie tras.
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1.10 Konfiguracja Tooltipsu.

1.10.1 Konfiguracja tooltipsu, ikon wejść na liście i na mapie.

1.9.3 Odtwarzanie trasy.

Po wczytaniu trasy możemy ją pokolorować w zależności od: prędkości, kolejności odczytów, dni, dni tygodnia. 
Klikamy przycisk „Kolorowanie trasy” i wybieramy kryteria. Aby powrócić zaznaczamy „Brak cieniowania”.

Po wczytaniu tras wybranych pojazdów, możemy je odtworzyć. Wybieramy tempo odtwarzania i klikamy 
przyciski „odtwarzaj” znajdujący się w dolnej części okna. 

W dolnej części okna znajdują się przyciski służące do odtwarzania kolejnych danych zapisanych w tabeli. 
Zaznaczając „Pomiń postoje”, na mapie odtworzy się trasa pojazdu według danych zapisanych w tabeli, 
pomijając postoje.

Zaznaczając pojazd w tabeli i klikając przycisk tooltips, lub dwukrotnie klikając w pojazd na mapie,
w prawym rogu mapy pojawi się okienko, w którym wyświetlone są dane pojazdu.

Odtwarzanie „od danej do danej”.
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Aby skonfigurować tooltips, klikamy przycisk „Edycja” znajdujący się w oknie obiekty. Pojawi się okno „Edycja 
obiektu”, klikamy przycisk „Tooltips”, wybieramy dane które chcemy by się wyświetlały. Istnieje możliwość 
zmiany kolejności danych, służą do tego przyciski z niebieskimi strzałkami. Aby zatwierdzić konfiguracje 
klikamy „Zapisz”.
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Aby skonfigurować ikony Wejścia/Wyjścia na liście i na mapie, klikamy przycisk „Kolumny”, wyświetli się 
okno „Konfiguracja kolumn”. Klikamy przycisk „Wejścia/Wyjścia”.
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Aby skonfigurować kolumnę Wejścia/Wyjścia na liście, zaznaczamy dane które chcemy by się wyświetlały. 
Istnieje możliwość zmiany kolejności danych, postępujemy identycznie jak przy konfiguracji tooltipsu.

Aby skonfigurować „Wejścia/Wyjścia” na mapie, klikamy odpowiedni przycisk, kolejno zaznaczamy dane które 
chcemy by się wyświetlały na pasku informacyjnym pojazdu znajdującego się na mapie. Istnieje możliwość 
zmiany kolejności danych, aby zatwierdzić dane klikamy przycisk „Zapisz”.

1.10.2 Tooltips - otwieranie wielu okien tooltipsu.

Zaznaczając pojazd w tabeli „Obiekty” i klikając przycisk tooltips, lub dwukrotnie klikają w pojazd na mapie, 
w prawym rogu mapy pojawi się okienko w którym wyświetlone są dane pojazdu. Możliwe jest wyświetlenie 
okna dla jednego pojazdu lub wielu pojazdów.

Aby móc otworzyć wiele okien tooltipsu, należy zaznaczyć „Dokuj kolejne”. Teraz możliwe jest otwarcie 
kolejnych okien tooltipsu.
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1.11 Generowanie raportów.

1.11.1 Raporty dla pojazdów.

Na pasku menu okna „Obiekty”, znajduje się przycisk „Raporty”. Kliknięcie w przycisk spowoduje otwarcie 
okna „Raporty”.

Aby otworzyć raport, zaznaczamy wybrany, po czym klikamy przycisk „Generuj raport”, lub podwójnie klikamy 
w niego. Pojawia się okno „Parametry raportu”.

W przypadku, gdy pojazdy nie zostały wcześniej zaznaczone, w oknie wyświetla się informacja, że dla 
wybranego raportu należy zaznaczyć pojazd w tabeli „Obiekty”.
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Aby zaznaczyć pojazd w tabeli klikamy i zaznaczamy pole Checkbox. Możemy zaznaczyć kilka pojazdów,  
w zależności od raportu

Jeżeli zaznaczyliśmy pojazdy, wybraliśmy przedział czasu dla którego chcemy wygenerować  
raport, klikamy przycisk „Generuj raport”. Wyświetli się okno „Raport” wraz z odpowiednim raportem.
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Wygenerowany raport można dodać do zakładki ulubione, klikając odpowiedni przycisk. Zakładka „Ulubione” 
znajduje się w oknie „Raporty”. Raport który dodaliśmy zostaje zapisany z konkretnymi parametrami które 
wcześniej ustawiliśmy.

1.11.2 Raporty ulubione.
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Jeżeli chcemy wygenerować nowy raport, z parametrami zapisanymi, jak we wcześniejszym raporcie ale  
z nowym pojazdem, w tabeli „Obiekty” odznaczamy poprzedni pojazd, wybieramy nowy. W tabeli „Raporty” 
w zakładce „Ulubione” zaznaczamy „Użyj zaznaczonych obiektów”, klikamy podwójnie na wybrany raport. 
Pojawia się okno „Parametry raportu”, w którym są wyświetlone parametry zapisanego raportu (istnieje 
możliwość ustawienia nowych parametrów). Kolejno klikamy przycisk „Generuj raport”. Wyświetla się 
wygenerowany raport.

1.11.3 Raporty zaprogramowane.

W tabeli „Raporty” istnieje zakładka „Zaprogramowane”. Umieszczone są w niej raporty które są automatycznie 
generowane według wybranych kryteriów.

Po wygenerowaniu raportu możemy go zaprogramować, klikając przycisk „Zaprogramuj”.
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Wyświetla się okno „Dodaj planowany raport”. Wybieramy datę rozpoczęcia, ilość dni lub miesięcy,  
w zależności ja często chcemy generować raport. Aby zatwierdzić klikamy „OK”. Zaprogramowany raport 
będzie generowany automatycznie, według wybranych kryteriów. Wygenerowany raport będzie można 
odczytać klikając na link przysłany w mailu. Daty w zaprogramowanym raporcie aktualizują się automatycznie.

Raporty z zakładki „Zaprogramowane” można usuwać, zaznaczając wybrany raport i klikając przycisk „Usuń”.

1.11.4 Raporty dzielone na części.

Jeżeli w raporcie znajduje się zbyt duża ilość danych do przetworzenia przez aplikację, raport zostaje 
rozdzielony na części.
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Jeżeli wygenerowany raport podzielony jest na części, w prawym górnym rogu oznaczona jest aktualnie 
wyświetlona część. Jeżeli chcemy przejść do kolejnej części wybieramy odpowiedni numer, po czym klikamy 
przycisk „Pobierz”.

1.11.5 Drukowanie raportu.

Istnieje możliwość drukowania raportów. Po kliknięci przycisku „Drukuj” otwiera się okno „Podgląd wydruku”. 
Trzeba pamiętać, że jeżeli raport podzielony jest na części, podgląd wydruku ukazuje wcześniej wybrana 
część raportu. Po lewej stronie okna wyświetlony jest podgląd wydruku, a po prawej wyświetla się strona na 
którą się kliknęło. Aby zatwierdzić klikamy przycisk „Drukuj”. Jeżeli raport podzielony jest na części musimy 
drukować każdą część z osobna.
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1.11.6 Wczytywanie trasy do raportu.

Jeżeli chcemy wczytać trasę do raportu, możemy zaznaczyć wybrane dane i kliknąć przycisk „Rysuj trasę dla 
zaznaczenia”, natomiast jeżeli chcemy wczytać całą trasę, klikamy przycisk „Rysuj trasę dla całego raportu”. 
Należy pamiętać, że jeżeli raport podzielony jest na części trasa wyrysuje się dla wybranej części raportu.
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1.11.7 Zdarzenia na mapie związane z raportem.

1.11.8 „Odtwarzanie” raportu.

Po wczytaniu trasy, na mapie i kliknięciu kursorem myszy w wybrane zdarzenie spowoduje, że 
zostanie ono zaznaczone w tabeli i pojawi się informacja na mapie o zdarzeniu związanym  
z raportem.

Po wczytaniu całego raportu istnieje możliwość „Odtwarzania” go. W tym celu zaznaczamy „Pokaż 
węzły”. Przesuwamy „suwak” na początek, możemy zaznaczyć „Pomiń postoje” i klikamy przycisk odtwarzaj. 
Na mapie zaobserwujemy poruszający się pojazd, a w oknie „Raport” zaznaczają się kolejno odtwarzane 
dane.
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1.12 Ustawienia użytkownika.

1.12.1 Pamięć używana na buforowanie mapy.

Ustawienia użytkownika znajdują się w zakładce „Ustawienia”. Po kliknięciu zakładki otwiera się okno 
„Ustawienia”.

W ustawieniach ogólnych możemy określić ilość pamięci buforującej mapę. Większa ilość pamięci spowoduje 
szybsze wczytywanie map, ale z drugiej strony ustawienie zbyt wysokiej ilości, może spowolnić działanie 
systemu.
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1.12.2 Strefa czasowa, język.

Istnieje możliwość wyboru języku, oraz strefy czasowej.

1.12.3 Sposób kolorowania wczytanych tras według prędkości.
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W oknie „Ustawienia” możemy konfigurować kolorowanie tras względem prędkości (ustawia się prędkość 
pojazdu powyżej której jego trasa będzie kolorowana na czerwono).

1.12.4 Powiadomienia z raportów na adres email.

1.12.5 Zmiana hasła.

W oknie „Ustawienia” wpisujemy adres e-mail na który będą wysyłane powiadomienia z raportów 
zaprogramowanych.

Klikając zakładkę „Hasło”, możemy zmienić hasło na nowe.
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