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Wstęp
Ten dokument opisuje obsługę systemu na platformie SIMPHONY. Jest on
przeznaczony dla użytkownika końcowego.

Streszczenie dokumentu
Opisany system do kontroli pracowników online składa się z dwóch głównych
części, tj. aplikacji serwerowej i mobilnej. Za pomocą aplikacji serwerowej tworzy się,
zarządza i monitoruje trasę oraz rozwiązuje nadzwyczajne sytuacje. Umożliwia ona
również prowadzenie podstawowej statystyki tras, ich planowanie i ustanawianie zasad.
Do rozwiązywania kryzysowych sytuacji jest możliwe ustawienie procesów
przeznaczonych do rozwiązywania tego typu sytuacji.
Aplikacja telefoniczna pracuje na systemie Android z implementowaną
technologią dla punktów RFID. Punkty, umieszczone w różnych kontrolnych miejscach
trasy, monitorowane są online, a sczytane dane automatycznie przenoszone są do części
serwerowej aplikacji. Tym sposobem jest możliwe monitorowanie przeprowadzenia tras i
zadań w punktach kontrolnych. Przy umieszczeniu punktów kontrolnych istnieją
ograniczenia. Niektórych punktów nie można umieszczać bezpośrednio na metalowym
podkładzie (min. odległość to 5 mm), a odległość przybliżenia telefonu do punktu musi
wynosić ok. 2 cm. Niektóre punkty kontrolne nie mogą również być umieszczone za
szkłem, deską i innymi podobnymi materiałami.
Następne rozdziały poświęcone będą aktywnej kontroli czasu pracy
pracowników dla użytkownika końcowego.
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1 Aplikacja serwerowa
1.1 Graficzny opis interfejsu
Do obsługi aplikacji potrzebna będzie internetowa przeglądarka, np. Firefox. Po
wprowadzeniu adresu ( http://www.simphony.cz) pojawi się ekran powitalny (fot. 1-1).
Po wprowadzeniu danych trzeba kliknąć przycisk Zaloguj.

Przycisk Zaloguj

fot. 1-1 Ekran powitalny
Następny obrazek
(fot
Menu główne
Nastawienie filtru do wyświetlenia
lewego menu

Ustawienie
procesów

Górna lista

Ustawienie
użytkowników

fot. 1-2) przedstawia przykład układu graficznego z podstawowym opisem
ważniejszych elementów. Dokładniejszemu opisowi wszystkich zakładek są poświęcone
następne rozdziały.

Wytworzenie i edycja
tras

Ustawienie
czujników

Ustawienie
funkcji
osobom

Wyświetlenie historii
wykonanych tras

Ustawienia
punktów
kontrolnych

fot. 1-2 Układ graficzny interfejsu SIMPHONY

Aby polepszyć czytelność aplikacji, po lewej stronie ekranu można ustawić filtr dla
wyświetlanych wiadomości. Pierwsza ikona od lewej strony służy do wyświetlenia
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procesów, następna ukazuje aktywne trasy, trzecia pokaże mapy przypisane do trasy,
zaś ostatnia wyświetli widok z kamery.
W obecnej wersji ikona kamery nie jest aktywna.
Wyświetlenie górnego i
lewego menu

Zalogowanie
użytkownika

Wybór
języka

Przycisk do
wylogowania

fot. 1-3 Górny pasek

fot. 1-3 prezentuje górny pasek. Na nim można ustawić wyświetlenie się lewego i
górnego menu. Używa się go w przypadku zarządzania skomplikowanymi trasami.
Dzięki temu ustawieniu jest możliwe uzyskanie większego pola widoku poprzez
minimalizację menu.
Tam również znajduje się informacja o zalogowanym użytkowniku. Po kliknięciu na
zalogowanego użytkownika otworzy się menu, gdzie jest możliwa edycja danych
użytkownika.
Wyboru językowej mutacji dokonujemy poprzez kliknięcie na flagę i wybranie
odpowiedniego języka w wyświetlonym menu.

1.2 Zakładka Użytkownicy
Po kliknięciu w zakładkę Użytkownicy w górnym menu wyświetla się lista
wprowadzonych dotąd użytkowników z ich podstawowymi danymi (imię, nazwisko, czy
jest pracownikiem wykonującym trasy; fot. 1-4).
Po prawej stronie każdego z użytkowników zawsze znajduje się kilka przycisków
umożliwiających edycję danych osobowych, hasła, PIN-u czy usunięcie użytkownika. Po
lewej stronie znajduje się przycisk Wytwórz służący do utworzenia nowego użytkownika.
Każdy wprowadzony użytkownik może mieć różne uprawnienia, np. może mieć tylko
dostęp do interfejsu strony (aplikacja serwerowa), może być tylko użytkownikiem typu
„pracownik”, może używać tylko aplikacji mobilnej lub może mieć wszystkie wyżej
wymienione uprawnienia.

fot. 1-4 Lista wprowadzonych użytkowników
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1.2.1 Utworzenie użytkownika
Po kliknięciu w przycisk Wytwórz (fot. 1-4) pojawi się pusty formularz edycji (fot.
1-5).
W wyświetlonym formularzu wpiszemy potrzebne dane (imię, nazwisko, login,
e-mail, telefony, funkcję danego pracownika i uwagi dotyczące pracownika). Polami
obowiązkowymi do wypełnienia są: imię i nazwisko. Dane zapiszemy przyciskiem
Zapisz. Z powrotem do listy wprowadzonych użytkowników powrócimy – bez
zapisywania nowego użytkownika – za pomocą przycisku Anuluj.

fot. 1-5 Formularz edycji

Po kliknięciu na przycisk Następny będzie możliwość nastawienia praw
użytkowania; zapiszemy profil użytkownika poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz, po
czym wyświetli się okno z danymi wskazanymi na fot. 1-6. Żeby edytować dane,
wystarczy kliknąć na Edytuj. Do listy użytkowników powrócimy za pomocą przycisku
Cofnij.

fot. 1-6 Okno z danymi użytkownika

W oknie z danymi użytkownika ukaże się nam pole Pracownik oraz przycisk Ustaw
PIN. Ustawieniem PIN-u umożliwimy użytkownikowi wstęp i jego zalogowanie się do
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aplikacji w telefonie, tym sposobem wprowadzimy użytkownika do kategorii Pracownik.
Przesyłanie loginów do listy aplikacji w telefonie jest automatyczne.

1.2.2 Wyświetlenie i edycja użytkownika
Po kliknięciu w przycisk Wyświetl w linii odpowiedniego użytkownika na liście
użytkowników (fot. 1-4) pojawi się okno ze wszystkimi danymi wybranego użytkownika
(fot. 1-7).
Po przyciśnięciu przycisku Edytuj wyświetli się formularz edycji (fot. 1-5)
z wstępnie zdefiniowanymi danymi oraz z możliwością ich edycji. Do tego samego
formularza jest możliwość dostania się z listy użytkowników przez kliknięcie przycisku
Edytuj. Zapisanie danych następuje za pomocą przycisku Zapisz.
Za pomocą przycisku Zmienić hasło lub Ustaw PIN (bądź z okna z danymi
użytkownika lub bezpośrednio z listy użytkowników) można zmienić dane (fot. poniżej).

fot. 1-7 Okno edycji danych użytkownika

1.2.3 Ustawienie albo zmiana PIN-u
Po wciśnięciu klawisza Ustaw PIN (lub Zmienić hasło) pojawi się formularz, dzięki
któremu możemy zmienić PIN (fot. 3-8). Pojawienie się klawisza Ustaw PIN lub Zmienić
hasło zależy od tego, czy użytkownik został już zapisany w roli pracownika (w tym
przypadku pojawia się przycisk Zmienić hasło).
Zmianę możemy zatwierdzić przyciskiem Zapisz lub wrócić, wciskając przycisk
Anuluj.
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fot. 1-8 Okno edycji do zmiany PIN-u

1.2.4 Ustawienie lub zmiana hasła
Po wciśnięciu klawisza Zmienić hasło (fot. 3-4 lub fot. 3-7) pojawia się formularz
edycji do zmiany hasła, fot. 3-9. Jeśli przycisk się nie pojawia, to znaczy, że użytkownik
nie ma prawa dostępu do serwerowej aplikacji.
Przed zmianą koniecznie należy wpisać poprzednie hasło, a następnie nowe. Zmiana
zostanie zapisana przyciskiem Zapisz, wrócić można klawiszem Anuluj.

fot. 1-9 Okno edycji haseł

1.2.5 Usunięcie użytkownika
W razie potrzeby istnieje możliwość usunięcia użytkownika zarówno z aplikacji
serwerowej, jak i mobilnej. Wykonuje się to przyciskiem Usuń, który jest wyświetlony
na liście użytkowników (fot. 3-4). Czynność usunięcia użytkownika trzeba potwierdzić
(patrz obrazek niżej).

fot. 1-10 Usunięcie użytkownika

1.3 Zakładka Punkty kontrolne
Jednym z głównych zadań systemu do kontroli pracowników online jest śledzenie
personelu, jeśli naprawdę przeszedł wszystkie punkty kontrolne. W punktach
kontrolnych pracownik identyfikuje się za pomocą aplikacji mobilnej. Punkty kontroli
muszą być zadane do systemu. Na obrazku 3-11 jest pokazana przykładowa lista punktów
kontrolnych.
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fot. 1-11 Lista punktów kontrolnych

Do wszystkich punktów kontrolnych przyporządkowane są współrzędne geograficzne, które
automatycznie zostają zaznaczane na mapie (fot. 3-11.1).

fot. 1-12.1 Mapa zaznaczonych punktów kontrolnych

1.3.1 Utworzenie punktu kontrolnego
Nowy punkt kontrolny można wprowadzić do systemu poprzez wciśnięcie klawisza
Wytwórz, który znajduje się nad listą punktów kontrolnych. W okienku wpisujemy nazwę
i numer ID (patrz fot. 3-12). W pozycji Nazwa można wpisać cokolwiek, co będzie
identyfikowało punkt kontrolny z punktu widzenia użytkownika (np. BIURO 1). Numer
ID tagu automatycznie identyfikuje utworzony punkt kontrolny. W polach Szerokość
geograficzna i Długość geograficzna wprowadza się współrzędne, w jakich umieszczony
został punkt kontrolny. W pozycji Poziom można wpisać liczbę która określa na jakim
poziomie został umieszczony punkt kontrolny naprz.-1, 0, 1 lub 2. Poziom = 0 oznacza
parter. Dane zapisze się przyciskiem Zapisz, do listy punktów kontrolnych wrócimy
przyciskiem Wróć.

466C008.610.00.N01

9

Instrukcja obsługi

Kontrola czasu pracy pracowników online

Touchguard Sp. z o.o.

fot. 1-13 Wstawienie nowego punktu kontrolnego

Innym, wygodniejszym sposobem jest załadowanie punktów kontrolnych za pomocą
mobilnej aplikacji. Ten sposób jest opisany w rozdziale o mobilnej aplikacji.

1.3.2 Przeglądanie i edycja punktu kontrolnego
Na liście punktów kontrolnych (fot. 3-11) przy każdym punkcie znajdują się
przyciski Wyświetl i Edytuj. Po wciśnięciu przycisku Wyświetl pojawiają się wszystkie
informacje o punkcie kontrolnym bez możliwości edycji (fot. 3-13). Do opcji edycji (fot.
3-14) wchodzimy, wciskając przycisk Edytuj.

fot. 1-14 Wyświetlenie punktu kontrolnego

Do tych samych opcji edycji możemy się dostać z listy punktów kontrolnych (fot. 311) poprzez wciśnięcie przycisku Edytuj. Dane zapisujemy przyciskiem Zapisz. Do listy
punktów kontrolnych wracamy przyciskiem Anuluj lub Cofnij.

fot. 1-15 Edycja punktu kontrolnego

1.4 Zakładka Trasy
Po wciśnięciu zakładki Trasy otworzy się nam lista z aktualną listą tras, która
zawiera podstawowe informacje o aktualnych trasach (fot. 3-15). Po prawej stronie
466C008.610.00.N01
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znajdują się przyciski, po kliknięciu których możemy rozpocząć trasę, wyświetlić
szczegółowe informacje, edytować listę tras lub je usunąć. Zakładka Przypisać
użytkownika jest przeznaczona do wyboru pracownika, który będzie przypisany do danej
trasy.

fot. 1-16 Zakładka Trasy

1.4.1 Utworzenie nowej trasy
Nową trasę utworzy się przyciskiem Wytwórz znajdującym się nad listą tras.
Wyświetlą się opcje edycji utworzenia nowej trasy (fot. 3-16). Konieczne jest
wypełnienie pola Nazwa trasy. W opisie można zwięźle scharakteryzować trasę. Pole
Typy tras określa typ trasy (fot. 3-16). Pole Odbiorca e-mailowego raportu o błędzie jest
przeznaczone do informowania wybranego użytkownika w przypadku, gdyby wystąpił
błąd podczas trasy (np. przekroczenie limitu czasowego).

fot. 1-17 Utworzenie nowej trasy

1.4.2 Wybór typu trasy
Menu Kolejność pozwala wybrać typ trasy:
 Ścisły – dokładna kolejność punktów kontrolnych oraz limit czasowy dla
pojedynczych punktów. Pracownik musi w tym wypadku przejść wszystkie punkty
kontrolne w odpowiedniej kolejności i zmieścić się w limicie czasowym.
 Dowolny – ważne jest przejście wszystkich punktów kontrolnych (jeden punkt
początkowy, jeden końcowy). Kolejność jest dobrowolna, wybierana przez
pracownika. Limit czasowy dotyczy przejścia całej trasy. Trasa kończy się przy
ostatnim punkcie kontrolnym.
 Otwarty – są ustawione tylko punkty kontrolne (jeden początkowy, jeden końcowy).
Nie ma tutaj żadnego limitu czasowego. Pracownik sam decyduje o kolejności, w
jakiej przejdzie wszystkie punkty. Podczas jednej zmiany pracownik może odbić ten
466C008.610.00.N01
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sam punkt kilkakrotnie. Częstotliwość, z jaką pojedyncze punkty są sczytywane,
pojawia się na telefonie w Planie trasy, jak również na serwerze w Historii trasy.
Trasa zakończy się przy końcowym punkcie kontrolnym.

1.4.3 Wstawianie, sortowanie i usuwanie punktów kontrolnych
Po wybraniu typu trasy musimy określić, którymi punktami kontrolnymi należy
przejść. W systemie są wypisane wszystkie dostępne punkty kontrolne (fot. 3.3), z
których będzie się wybierać. Wybrany punkt następnie dodamy do trasy przyciskiem
Dodać.
Takim samym sposobem wybierzemy wszystkie pozostałe punkty kontrolne.
Kolejność już dodanych punktów kontrolnych można zmieniać za pomocą klawiszy W
górę oraz W dół. W razie potrzeby można wybrany punkt usunąć, używając przycisku
Usunąć.

fot. 1-18 Punkty kontrolne przypisane do trasy

Przy każdym punkcie możemy określić limit czasowy (ścisła trasa). Pracownik nie
może przekroczyć tych limitów podczas kontroli punktów kontrolnych. W przypadku
przekroczenia czasu zostanie wysłany e-mail do pracownika kontrolującego, a na
serwerze pojawi się informacja o powstałym błędzie. W historii tras można dokładnie
przejrzeć historię błędów, jakie miały miejsce przy przejściu trasy. System informuje o
błędzie również, jeśli jakiś punkt kontrolny zostanie pominięty lub odczytany w złej
kolejności.

466C008.610.00.N01
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Podczas trasy typu dowolna nadzorowany jest limit czasowy całej trasy oraz
prawidłowe przejście wszystkich punktów kontrolnych. Informacja o błędzie powstałym
podczas przejścia trasy jest wysyłana e-mailem na serwer. Czas jest podawany w
minutach.

1.4.4 Wstawienie, edytowanie i usunięcie zadań
Każdemu punktowi kontrolnemu można przypisać jedno lub więcej zadań, które
pracownik musi wykonać. Potwierdzenia wykonania zadania pracownik dokona za
pomocą aplikacji mobilnej. Zadanie można wytworzyć za pomocą przycisku Dodaj (fot.
3-18). Opis zadania pojawi się podczas obchodu na ekranie telefonu. Dlatego miałby być
zwięzły i na temat.

fot. 1-19 Zadania w punkcie kontrolnym

Takim samym sposobem możemy wytworzyć kolejne zadania. Jeśli trzeba usunąć
jakiekolwiek z zadań, można to zrobić, klikając na czerwony krzyżyk obok zadania (fot.
3-19). Usunięcie zadania nie wymaga potwierdzenia.
Zmianę opisu wykonujemy poprzez kliknięcie na dany opis, a następnie dokonując
edycji tekstu. Tekst można edytować, używając polskich znaków.

fot. 1-19 Edycja i usunięcie zadania

1.4.5 Zapisanie trasy
Zapisanie całej trasy zatwierdzimy za pomocą kliknięcia w przycisk Zapisz pod
szczegółowym opisem zadania (fot. 3-16). Jeśli wybierzemy przycisk Anuluj,
przeprowadzone zmiany się nie zapiszą. Po zapisaniu zmian wyświetli się zakładka z
opisem całej trasy (fot. 3-20). Do opcji edycji możemy się dostać za pomocą przycisku
Edytuj, a do listy tras za pomocą kliknięcia w przycisk Wróć.

466C008.610.00.N01
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fot. 1-20 Zapisana trasa

Lista tras po zapisaniu nowej trasy – fot. 3-21.

fot. 1-21 Lista tras z nowo wytworzoną trasą

1.4.6 Wyświetlenie i edycja tras
Po naciśnięciu na Wyświetl obok wybranej trasy w liście tras (fot. 3-21) można
zobaczyć szczegółowe informacje o danej trasie. Pod szczegółowym opisem znajduje się
przycisk Edytuj oraz przycisk Wróć. Bezpośrednio do okna edycji z listy tras możemy się
dostać za pomocą przycisku Edytuj, umieszczonego na prawo od wybranej trasy.
Edycja wybranej trasy jest praktycznie identyczna jak wytworzenie nowej. W
okienku edycji są już dotychczasowe dane.

1.4.7 Usunięcie trasy
Ostatnim przyciskiem po prawej stronie każdej trasy w liście tras jest przycisk Usuń.
Po wciśnięciu tego przycisku i potwierdzeniu cała trasa zostanie bezpowrotnie usunięta.
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fot. 1-22 Usunięcie trasy

1.5 Zakładka Historia
1.5.1 Podsumowanie listy tras
Po kliknięciu na zakładkę Historia tras otworzy się zakładka (fot. 3-23), gdzie we
wprowadzeniu wyświetli się zwięzła statystyka przeprowadzonych tras, zapisane
załączniki, a także informacje o błędach powstałych przy kontroli punktów kontrolnych.
W Historii tras dana jest nazwa trasy, imię pracownika odpowiedzialnego za
sprawne przejście trasy, czas początkowy, koniec trasy oraz wszystkie załączniki, jakie
były w danym czasie wykonane. Listę można filtrować wg imienia pracownika. Całą
historię tras można sortować wg różnych kolumn (imię, pracownik, początek, czas
zakończenia), sortując w dół lub w górę. Użycie filtrów pozwala na efektywne
wyszukiwanie interesujących nas tras.
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fot. 1-23 Historia tras

1.5.2 Szczegółowy opis trasy
W Historii tras można kliknąć na dowolną trasę (fot. 3-24). Można w ten sposób
otworzyć zakładkę wykonanej trasy i uzyskać wszystkie informacje dotyczące
sprawności przejścia punktów kontrolnych, włączając w to czas i wywiązanie się z zadań
przy poszczególnych punktach kontrolnych. Błędy lub niespełnione zadania będą
pokazane na czerwono, natomiast wywiązanie się z zadań i czasowego harmonogramu na
zielono. Z powrotem do listy tras możemy się dostać za pomocą przycisku Wróć w
górnej części.

fot. 1-24 Szczegółowy opis trasy
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2 Aplikacja telefoniczna
2.1 Uruchomienie aplikacji i zalogowanie się do systemu
2.1.1 Uruchomienie aplikacji
Po włączeniu aplikacji mobilnej nawiąże się automatyczne połączenie z serwerem, z
którego pobrane zostaną aktualizacje systemu. Jednocześnie dane z mobilnej aplikacji
zostaną wysłane na serwer aplikacji. W momencie aktualizacji danych czasem zostanie
wyświetlony komunikat: „Łączność z serwerem”.

fot. 2-1 Lista użytkowników (pracowników)

2.1.2 Logowanie do systemu
Po uruchomieniu aplikacji system wyświetli listę użytkowników (pracowników)
(fot. 4-1). Pozostali użytkownicy nie będą mogli się w tej samej chwili zalogować do
aplikacji. Po wybraniu użytkownika zostanie on poproszony o wpisanie numeru PIN, po
czym należy wcisnąć przycisk Zaloguj (fot. 4-2). Po pomyślnym zalogowaniu pojawi
nam się menu główne mobilnej aplikacji, w przeciwnym wypadku (np. po wpisaniu
nieprawidłowego numeru PIN) pojawi się informacja o błędnym wprowadzeniu numeru
PIN i powrócimy do listy użytkowników (pracowników).
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fot. 2-2 Zalogowanie użytkownika (pracownika)

2.2 Menu główne aplikacji mobilnej
W menu głównym (fot. 4-3), w górnej części, znajduje się informacja o aktualnie
przeprowadzanej trasie – nazwa następnego punktu kontrolnego oraz pozostały czas
dojścia do kolejnego punktu.
W sytuacji, kiedy pracownik potrzebuje pomocy, może wcisnąć klawisz Zadzwoń
lub Alarm, aby poinformować o zagrożeniu odpowiednie osoby.
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Wejście do ustawień
aplikacji

Aktualna godzina i poziom
zużycia baterii urządzenia

Możliwość zadzwonienia do
wcześniej określonych osób

Część informacyjna
Przycisk przywołania pomocy

Możliwość odczytania
przychodzących
wiadomości SMS

Wyświetlenie listy tras (jeśli
żadna nie jest aktywna) lub
punktów kontrolnych (w
czasie przeprowadzania trasy)

Wyświetlenie zadań do
wykonania w danym
punkcie kontrolnym

fot. 2-3 Menu główne aplikacji mobilnej

Wyświetlenie listy
załączników, które można
dodać w czasie wykonywania
trasy

2.3 Ustawienia aplikacji
Poprzez opcję Ustawienia możemy głównie ustawić szybkie wybieranie numerów
kontaktowych oraz załadować numery ID poszczególnych punktów kontrolnych.
Oferowane ustawienia aplikacji uruchomią się poprzez przyciśnięcie logo TTC w górnej
części menu głównego (fot. 4-4).

2.3.1 Ustawienie numerów kontaktowych
Po wybraniu Ustawienia, Zadzwoń/ Wyślij SMS, Numery telefoniczne, możemy edytować
numery kontaktowe, które będą dostępne dla pracownika przy wykonywaniu tras. To
rozwiązanie znajduje zastosowanie podczas powstania problemów potrzebujących konsultacji
w czasie wykonywania tras.
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fot. 2-4 Ustawienie szybkiego wybierania numeru

2.3.2 Dodawanie punktów kontrolnych
Każdy punkt kontrolny jest identyfikowany za pomocą swojego numeru ID. Ten
numer, razem z nazwą punktu kontrolnego, można wprowadzić do systemu, używając
sposobu opisanego w podrozdziale 3.3. Łatwiejszym sposobem dodania ID punktu
kontrolnego jest użycie aplikacji mobilnej. Po wejściu do ustawień i wybraniu folderu
Inne naciskamy pole Dodaj punkt kontrolny. Otworzy się menu dodania punktu
kontrolnego. Po przyłożeniu telefonu do punktu kontrolnego załaduje się jego numer ID i
pojawi pole, gdzie wpisujemy nazwę punktu (fot. 4-5). Po wpisaniu nazwy i naciśnięciu
Wyślij dane te zostaną wysłane na serwer. Jeśli załadowany znacznik nie widniał na liście
punktów kontrolnych, zostanie do niej dodany (podrozdział 3.3). Tym sposobem można
w bardzo łatwy sposób dodać wszystkie potrzebne punkty kontrolne. Aby zakończyć tę
funkcję, wciskamy Koniec.
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fot. 2-5 Wprowadzenie punktu kontrolnego

Przy pierwszym załadowaniu punktu kontrolnego pojawi się ekran z wyborem
aplikacji, która ma być użyta do dokończenia wybranej funkcji. Prosimy wybrać
aplikację firmy TTC.

2.3.3 Plan trasy
Jeśli żadna trasa nie jest aktywna, po wciśnięciu przycisku pojawi się opcja Wczytywanie
listy. Po wyborze przycisku Tak zostanie wyświetlona lista dostępnych tras, które ma do
dyspozycji pracownik.
Jeśli trasa jest aktywna, przycisk zachowuje się inaczej – podrozdział 4.4.3.
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fot. 2-6 Ręczne uruchomienie trasy

2.4 Przebieg trasy
2.4.1 Włączenie trasy
Włączyć trasę można trzema sposobami:
 Przyłożeniem telefonu do pierwszego punktu kontrolnego. Odbiciem pierwszego
punktu kontrolnego trasa zostanie uruchomiona na serwerze.
 Ręcznym wybraniem trasy w mobilnej aplikacji – podrozdział 4.3.3.
 Ręcznym wybraniem trasy w serwerowej aplikacji.
W aplikacji serwerowej pojawi się włączona trasa w liście aktywnych tras w lewej
kolumnie.
Na telefonie wyświetli się, w części informacyjnej, czas pozostały do następnego
punktu kontrolnego i jego nazwa. Pracownik jest w ten sposób informowany o zadaniach
do wykonania. Więcej informacji pracownik może uzyskać w Planie trasy. Dzięki temu
pracownik wie, ile czasu mu pozostało na przejście do kolejnego punktu kontrolnego.

2.4.2 Zadania
Pracownik po wykonaniu zadania potwierdzi to kliknięciem na wybrane zadanie w
liście zadań, a następnie wciśnie Zapisz. Dane zostaną automatycznie wysłane na serwer.
Możliwe jest również wypełnienie większej ilości zadań, a następnie wysłanie na serwer.
Ta opcja zostanie włączona w wypadku braku połączenia z Internetem w czasie
wykonywania trasy.
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W czasie połączenia z serwerem mobilna aplikacja jest aktualizowana; w przypadku
niewykonania zadań zostaną one wyświetlone na ekranie telefonu. Jeśli wszystkie
zadania zostały spełnione, znacznik zmieni kolor na zielony.
Spełnienie wszystkich zadań nie jest konieczne, aby można było przejść do
następnego punktu kontrolnego, ale ich niespełnienie będzie udokumentowane i zapisane
w historii tras.

2.4.3 Plan trasy
Pracownik może zobaczyć wszystkie punkty kontrolne na danej trasie, klikając na
Plan trasy. Aktualny punkt kontrolny jest zaznaczony na zielono, następny na czerwono,
ominięty na biało, a już odbity na szaro (fot. 4-7). Pracownik jest w ten sposób
informowany o przebiegu trasy.

fot. 2-7 Plan trasy

2.4.4 Zadzwoń
Ta funkcja służy do rozwiązywania problemów w czasie przeprowadzania trasy.
Pozwala pracownikowi skontaktować się z odpowiednią osobą i omówić powstały
problem. Numer trzeba wcześniej nastawić (podrozdział 4.3.1).
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2.4.5 SMS
Ta funkcja umożliwia tylko odczyt przychodzących na telefon wiadomości SMS. Pracownicy
dzięki tej funkcji mają możliwość otrzymywania wiadomości w jakimkolwiek czasie w
zasięgu sieci GSM/ GPRS.

2.4.6 Załączniki
Ta funkcja umożliwia pracownikom wykonywanie załącznika w postaci fotografii, notatki
czy nagrania pliku dźwiękowego. Omawiana funkcja ma zastosowanie głównie w czasie
wykonywania trasy przy konieczności dodania załącznika, np. przy punkcie kontrolnym.
Wykonany załącznik zostanie automatycznie wysłany do serwerowej aplikacji i przypisany
do danej trasy w historii tras. Jeśli załącznik zostanie wykonany w czasie niewykonywania
trasy, załącznik również zostanie wysłany do serwerowej aplikacji i zostanie zapisany w
historii tras.

2.4.7 Ukończenie trasy
Trasa zostanie ukończona automatycznie z momentem odbicia ostatniego punktu
kontrolnego. W tym punkcie nie ma żadnych zadań do spełnienia. Końcowy punkt
kontrolny w obu typach tras (ścisła i dowolna) kończy trasę. Na ekranie wyświetli się
wiadomość, że jest to ostatni punkt kontrolny. Ominięte punkty kontrolne zostaną
oznaczone jako błąd.

2.4.8 Wylogowanie
Po wciśnięciu przycisku Cofnij na telefonie pojawi się okno kontrolne do
wprowadzenia numeru PIN danego pracownika. Po potwierdzeniu czynności
wylogowania użytkownik zostanie wylogowany z aplikacji (fot. 4-8). Telefon
komórkowy może w ten sposób być używany przez większą ilość pracowników.

466C008.610.00.N01

24

Instrukcja obsługi

Kontrola czasu pracy pracowników online

Touchguard Sp. z o.o.

fot. 2-8 Wylogowanie

3 Linki
[1] www.touchguard.pl
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