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1. PRIJAVA V SPLETNO APLIKACIJO
1. Zaženite brskalnik (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ).
2. V naslovno vrstico vpišite spletni naslov www.kje-si.si
3. V meniju spletne strani KJE-SI kliknite na prijava za uporabnike

4. V zeleno polje vpišite up. ime in geslo, ki ste ga prejeli iz našega Sistema (noreply@kje-si.si). V kolikor up. imena in gesla še niste prejeli ga lahko pridobite, tako
da nam pošljete sporočilo na: info@kje-si.si.
5. V kolikor želite dostopati do klasične KJE-SI aplikacije (z vsemi funkcijami), kliknite na
prjava/login WEB, v kolikor želite dostopati do mobilne aplikacije pa kliknite na
Prijava/Login LIGHT. Če želite, da si bo vaš brskalnik zapomnil vašo prijavo tudi za
naslednjič, vklopite kljukico na shrani/Remember me.
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2. UPORABA SPLETNE APLIKACIJE
Po prijavi se vam odpre aplikacija (na slki prikazana klasična WEB aplikacija).

Slika 3: Stanje naprav

1. Zavihki (meni aplikacije):
stanje naprav, zgodovina, poročila in nastavitve
2. Uredi napravo, odpre se okno v katerem lahko nastavljate alarme, premike, obvestila.
3. Seznam naprav, ki jih uporabnik vidi.
4. “Hitro okno” (zelen, rdeče, sive barve glede na stanje) preko katerega prehajamo v
različne dele aplikacije.
5. Osnovno okno na katerem vidite trenutne podatke naprave (hitrost, lokacijo ipd.).

3. STANJE NAPRAV – trenutne lokacije vozil
V zavihku stanje naprav, ki se nam odpre ob vstopu v aplikacijo lahko preverimo trenutna
stanja vozil. Stran je sestavljena iz seznama naprav in zemljevida, na katerem lahko vidimo
trenutne lokacije vozil.
Če je na seznamu ikona obarvana zeleno, se vozilo premika, če pa z rdečo, vozilo stoji (vsaj
10 minut). Stanje vozila je vidno tudi z zemljevidom; če je naprava obarvana zeleno, se
premika v nasprotnem primeru sicer stoji. S klikom na posamezno napravo se njena lokacija
pokaže na zemljevidu (če ni vklopljena opcija fiksiraj karto). Na seznamu naprav lahko poleg
časa zadnjega premika vidimo še trenutni kraj lokacije in še nekatere druge podatke. Več
podatkov je podanih pod seznamom.
Desno od gumba spremeni je meni, v katerem lahko določite, kateri podatek želite videti
izpisan na zemljevidu - ob vozilu.
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3.1 ISKANJE LOKACIJ, PREDVIDEN ČAS PRIHODA (ETA)
S klikom na gumb iskanje lokacij se nam odpre novo okno, v katerem si lahko shranimo
določene lokacije in jih tudi prikažemo na karti (obkljukamo možnost pokaži na karti). Poleg
tega imamo na voljo tudi računanje razdalje od določene naprave do shranjene lokacije. Za
iskanje lokacije v polji vpišemo čim bolj natančen naslov lokacije (naslov, pošta, država). S
klikom na gumb išči bo na seznam dodana najdena lokacija. Za urejanje lokacije dvakrat
kliknemo na polje, ki ga želimo urediti, popravimo podatek in kliknemo gumb shrani. Če želimo,
da so lokacije označene na karti, obkljukamo možnost pokaži na karti. Za računanje razdalje
s spustnega seznama OD izberemo napravo, s seznama lokacij izberemo cilj (DO), ter
kliknemo na gumb izračunaj.
Na desni se bo pokazal izračunan čas, razdalja v kilometrih, ter povezava do google maps,
kjer si lahko pot podrobneje ogledamo.

Slika 4: Iskanje lokacije, ETA

4. OSNOVNI PODATKI
V zavihku stanje naprav najdemo gumb spremeni, kjer lahko spremenimo osnovne podatke.
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4.1 OSNOVNI PODATKI
Zavihek osnovni podatki omogoča spreminjanje osnovnih nastavitev naprave, kot so opis,
oblika prikaza in prikaz točk glede na hitrost.
1. ID NAPRAVE: izpiše ID oznako sledilne naprave.
2. OPIS NAPRAVE: poljuben opis vašega vozila (npr. registrska, voznik, namembnost)
3. OBLIKA PRIKAZA: iz seznama izberemo ikono, ki bo ponazarjala vozilo. Prva izbira
»krog (smer)« pa ima to dodatno zmožnost, da prikazuje smer gibanja na karti stanja
vozil.
4. GIBANJE: tu lahko nastavimo, koliko časa mora naprava stati, preden se spremeni v
rdečo.
5. OPOMBA: prosto polje za vpis komentarja po želji.

Slika 5: Osnovni podatki naprave
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4.2 POROČILA
V zavihku poročila lahko nastavimo minimalen čas, ki ločuje vožnjo od mirovanja (postanki).
Po navadi so vrednosti od 2 min do 15 min. Če znižamo čas pod 2 minuti je že nevarnost, da
se bodo med postanki pojavili tudi mirovanja pred semaforji, ali pa manjši zastoji v prometu.

Slika 6: Minimalen čas postanka
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4.1 DOGODKI
V nastavitvah naprave je tudi zavihek dogodki, kjer lahko napravi vključimo poljubno
obveščanje o dogodkih. Pred dogodkom, za katerega želimo, da smo obveščeni, vklopimo
kljukico, hkrati izberemo način obveščanja preko sms ali e-maila.

Slika 7: Dogodki
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Trenutno so na voljo naslednji dogodki:
- alarm/panik: Za delovanje tega dogodka mora imeti v vozilu nameščen poseben gumb, ki
je povezan s sledilno napravo, s katerim sprožimo alarm. V nastavitvah se določi številka
digitalnega vhoda in vrednost, ki nam predstavlja alarm. Rešitev je zanimiva za varnostne
službe (kraja) ali obveščanja v primeru težav (npr. nesreča).
- premik vozila/tabela intervalov: Sosednji jeziček v nastavitvah naprave definira časovne
intervale po dnevih v tednu. Ti intervali definirajo, kdaj se vozilo ne sme premikati. Z vklopom
tega alarma pa vklopimo dogodek, ki se zgodi, če se kljub temu KJE-SI – osnovna navodila
za WEB premik zgodi.
Primer: če običajno uporabljamo vozilo med 7:00 in 19:00 uro, se ne sme gibati zunaj tega
časa; v tabeli intervalov definiramo »prepoved premika« od 19-24 in od 00-07, če bi prišlo do
premika v tem času bomo dobili sporočilo o dogodku.
- prvi premik: Z vklopom tega dogodka bomo dobili obvestilo o prvem premikanju vozila po
času aktivacije. Dogodek lahko uporabimo v smislu alarma.
Primer: če vemo, da se vozilo ne sme premikati dalj časa, nam ta dogodek zagotavlja
varovanje vozila.
- prekoračitev hitrosti: Na tem dogodku lahko definiramo mejno hitrost. Npr., če vklopimo
dogodek in vnesemo hitrost 140 km/h, bomo dobili obvestilo takoj, ko bo ta hitrost
prekoračena.
- področje – geofence: Kadar se vozila nahaja na stalnih lokacijah (npr. doma, ali v
podjetju) je zanimiva nastavitev območje. Na voljo imamo dva dogodka: vstop v območje
(ENTER) in izstop iz območja (EXIT). Območje je definirano z geo pozicijo (npr: 45.115,
14.255 ) in oddaljenostjo od te točke v metrih (če npr. določimo območje veliko 100 m, bomo
dobili obvestilo takoj, ko vozilo vstopi ali izstopi iz definiranega premera).
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Nastavitev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izberemo gumb +. V seznamu se nam ustvari nova, prazna linija dogodka.
Pod gumbom + kliknemo na: kliknite za določitev točke.
V novo prikazano polje vpišemo željen naslov in izberemo gumb iskanje.
V rezulatu iskanja se bo prikazal naslov z geografsko širino in dolžino (long. In
lat.).
Če je rezultat iskanja pravilen kliknemo na: potrdi.
Takoj za tem izberemo kljukico s katero se bodo v polja vpisale geograska širina
in dolžina.
Izberemo radij (v metrih), izberemo status (1-vklop, 0-izklop) in vpišemo kratek
opis dogodka.
Ko izpolnimo vsa polja kliknemo na gumb: potrdi.

Slika 8: Nastavitev georeferenc

Mobilni telefon: zapišemo svojo telefonsko številko za prejem SMS sporočil.
E-mail: zapišemo e-mail, na katerega želimo prejemati sporočila o dogodkih.
Obveščanje preko SMS je potrebno posebej aktivirati – standardni paketi te storitve ne
vsebujejo. Funkcionalnost se vklopi v skladu z dogovorom s stranko!
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4.4 INTERVALI
V nastavitvah naprave je tudi zavihek intervali.

Slika 9: Intervali
Kot že prej opisano, se tu določijo dnevi in časi, ko se naj vozilo ne bi premikalo. V primeru
da se premakne, dobimo obvestilo o dogodku.
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4.5 SERVISNI INTERVALI
V nastavitvah naprave je tudi zavihek servisni interval.

Slika 10: Servisni interval
Zadnji servis vozila: vpišemo datum zadnjega servisa ali stanje števca ob zadnjem servisu.
Servisni interval vozila: vpišemo, na koliko mesecev ali prevoženih kilometrov mora biti
vozilo pregledano, servisirano.
Obveščanje: vpišemo, koliko dni ali kilometrov pred servisom nas naprava obvesti, da bo
servisni interval potekel in e-poštni naslov, na katerega bo obvestilo poslano.
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5. ZGODOVINA
Zavihek zgodovina nam omogoča vpogled v pretekle aktivnosti vozil.

Slika 11: Zgodovina

1. Izbira naprave in datuma. Prikaz lahko omejimo tudi s časom, od začetne do
končne ure. Privzeta vrednost je od 00 do 24, t.j. cel dan)
2. izbiramo lahko med prikazom linije, evidentiranih GPS pozicij (točke), dogodkov,
postankov, ter POI (več o tem v nadaljevanju).
Navodila za uporabo/vpogled v zgodovino stanj izbrane naprave:
1. izberemo napravo
2. izberemo datum in čas
3. potrdimo s klikom na gumb prikaži

12

5.1 SIMULACIJA VOŽNJE
Simulacijo vožnje si lahko ogledamo potek vožnje izbranega vozila za določen dan. V
zavihku zgodovina prikažemo zgodovino, za katero si želimo ogledati simulacijo. Na levi
strani na vrhu imamo kontrolnike za upravljanje simulacije (na začetek, start, ustavi, na
konec) Pod kontrolniki je števec, ki kaže trenutno hitrost na zapisani točki, pod števcem pa
so podrobnejši podatki vsake točke. Na karti je trenutna pozicija simulacije označena s sivo
točko.

Slika 12: Simulacija vožnje
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6. POROČILA

Slika 13: Poročila
V zavihku poročila je na voljo pregled aktivnosti naprav. Aktivnost naprav si lahko ogledamo
glede na časovno obdobje za posamezne naprave ali vse naprave skupaj. Za iskanje glede
na časovno obdobje in napravo izberemo datuma od-do, napravo, ter kliknemo gumb prikaži.
Po kliku na gumb se nam izpišejo podatki po dnevih (leva zgornja tabela) kot so začetek in
konec aktivnosti za določen dan, prevožena pot, največja in povprečna hitrost...
V tabeli so modro obarvani datumi sobote, rdeče obarvani pa nedelje. Podrobnejši podatki za
posamezen dan so navedeni v spodnji tabeli. Datum, za katerega želimo več podatkov,
izberemo iz zgornje tabele, kjer so datumi navedeni. Za iskanje glede na časovno obdobje
za vse naprave izberemo le datum in obkljukamo možnost vsa vozila, ter kliknemo gumb
prikaži. Po kliku na gumb se nam v levi zgornji tabeli izpišejo podatki po napravah, kot so
začetek in konec aktivnosti za izbran datum. S klikom na napravo se nam v spodnji tabeli
prikažejo podrobnejši podatki o premikanju vozila, kot so prihod na lokacijo, lokacija postanka
(kraj, ulica…), trajanje postanka, trajanje vožnje od prejšnjega postanja, ipd.. Za pripravo
poročila za tisk pritisnemo povezavo do PDF poročila (poleg gumba prikaži, ki smo ga kliknili).
S klikom na povezavo odpremo dokument.
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6.1 POI (Points of interest)
Points Of Interest so zanimive točke, ki jih lahko sami dodajamo v sistem (npr. poslovni
partnerji). Na karti zgodovine imamo te točke vedno možnost prikazati (obkljukamo možnost
POI). POI lahko prav tako povežemo v poročila. V poročilu postanki/vožnje je lokacija
opredeljena z najbližjim naslovom, imamo pa še dodatno polje v katero se samodejno zapiše
najbližja interesna točka.
1. Za urejanje POI točk v zavihku zgodovine kliknemo na gumb uredi plasti.
2. Odpre se novo okno. V zgornjem delu imamo tabelo s plastmi (lahko jih imamo več),
tu je pomemben stolpec rep, ki določa, ali se POI točke tega sloja prikažejo v
poročilih (1 – da, 0 - ne).
3. V spodnji tabeli so naštete vse POI točke izbranega sloja. Točke lahko dodajamo
tako, da kliknemo na gumb +, vnesemo koordinati (širina, dolžina), premer točke (t.j.
kako daleč je lahko naprava da se upošteva, da je na točki), ter seveda opis POI.
4. Shranimo s klikom na gumb dodaj na seznam POI in potrdimo s klikom na gumb s
kljukico.

7. NASTAVITVE NAPRAVE – gorivo/števci
»Kalibracija števca« je namenjena manjšim korekturam stanja števca vozila, do katerih
prihaja zaradi različnih dejavnikov kot na primer vožnja skozi tunel, parkirne hiše in tam kjer
območje ni pokrito z GPS ali GSM signalom. V tabelo vnesemo datum odčitka in dejansko
stanje prevoženih kilometrov vozila.
»Poraba goriva« - vnesemo datum točenja goriva ter natočeno količino v litrih.
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8. NASTAVITVE IN ODJAVA
S pritiskom na gumb nastavitve (ZOBNIK) v desnem zgornjem kotu se nam odpre meni v
katerem lahko določimo ponudnika zemljevida, nastavitve pogleda in možnost odjave. Na
voljo imamo tri ponudnike: Open Street maps, MapQuest, ter Google maps.
Za Google maps imamo na voljo tudi izbiro privzete (klasična karta) ali satelitske karte
(hibridna karte) ter vklop/izklop informacij o prometu (trafic layer). V pod meniju pogled lahko
shranimo trenutno postavitev med podatki in karto (v zavihku stanje naprav). Na voljo je tudi
možnost obnovitve pogleda na privzeto. S klikom na novosti se nam odpre novo okno
brskalnika, v katerem so navedene spremembe sistema kje-si.si glede na verzijo, ter kdaj je
bila verzija izdana.

Slika 14: Meni nastavitve
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