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1. Log ind
For at logge ind på flådestyringsplatformen skal
du gå til www.metatrak.it og indtaste det login
du har modtaget på SMS eller mail.

Til højre i kolonnen er det muligt at vælge hvilke
trackere du har lyst til at se. Klikker du på en af
trackerne er det muligt at se flere informationer
om køretøjet.

Klik på et af flagene for at ændre sproget til det
ønskede.

2. Hovedmenu
Hovemenuen består af 8 punkter: “Monitoring”,
“History”, “Geofence”, “POI”, “Notifications,
“Maps”, “Reports” og “Account”.

3. Monitoring

4. Status ikoner

I menuen “monitoring” kan du se en liste over
alle køretøjerne i din flåde, samt hvilken tilstand
der er i, herunder om de køre, er stoppet eller er
parkeret.

Farvekode: Sorter tracker og spor efter
forskellige farver
Intet signal: Systemet modtager ikke
signal fra trackeren.
Aktiv: Trackeren er aktiv.
Sleep: Viser hvor længe køretøjet har
holdt stille.
Parkering: Viser hvor længe køretøjet
har parkertet (Mere end 15 min)
Bevægelse: Køretøjet er i bevægelse.
Signal: Viser signal kvaliteten.
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Satellitter: Få satellitter.
Stop: Bilen er stoppet (Vises mellem
0-15 min).
Blokeret: Kontrakten er lukket.

5. Knapper
Rediger: Rediger navnet og beskrivelsen
af køretøjet.
Komandoer: Send komandoer til et
specifikt produkt.

Hvis du klikker den rute du lige har lavet, vil du
se et vindue med detaljeret informationer om
ruten, samt af afspille hele ruten.

Aktiver/deaktiver tracker linje:
Visualiser live tracker linje på kortet.
Vælg køretøj: Klik for at vises et eller
flere køretøjer.
Info: Klik på denne for at se info om
bilen (Abonnement m.m.).
7 dage tracking: Se de sidste 7 dages
tracking på kortet.
24 timers tracking: Se de sidste 24
timers tracking på kortet.
Afspil: Start afspilningen af ruten på
kortet.

6. Historik
I menuen historik er det muligt at hente
kørselshistorik på en eller flere biler af gangen.
Ved at klikke på “Request Peth” åbnes en menu
hvor du vælger vhvilket køretøj du vil se historik
på. du skal også vælge hvilket tidsinterval du
ønsker at få vist.
Ved at krydse knappen “Include parkings” kan
du også se, hvor bilen har været parkeret på
ruten.
Klik på “Accept” for at anmode om at se ruten.

4

WWW.METATRA K .D K

Pause: Sæt afspilningen på pause.
Stop: Stop og luk afspilningen af ruten
på kortet.
Kørestil: Viser kørestilen (fra økonomisk
til aggresiv).
Hastighed: Viser hastigheden (fra 20
km/t til 100 km/t.

7. Geofence
I menuen geofence kan du oprette specifikke
zoner på kortet som udløser en notifaikation
udfra specifikke begivenheder såsom:
•
•
•

Køretøjet kører ind i zonen
Køretøjet kører ud af zonen
Hastighedskontrol

Klik på “Create POI og en menu vil åbne hvor du
kan give dit POI et navn, samt ligge det ind i en
gruppe. Placer POI’et på kortet ved at klikke på
den ønskede placering. Der vil komme et grønt
ikon.

Klik på “Create geofence” og en menu vil åbne,
hvor du kan navngive zonen og tilkoble den en
gruppe.
Klik på kortet får at vælge zonen som geofencet
skal dække. Du kan sætte så mange punkter
som du har lyst til.

9. Notifikationer
I menuen notifikationer kan du konfigurere
måden hvor på du modtager forskellige
notifikationer på baseret på forskellige
begivenheder.

8. POI (Point of interest)
I menuen “POI” kan du oprette punkter på
kortet som udløser en notifikation.
•
•

Kommer tæt på et POI (100m)
Kører væk fra et POI (100m)
Klik på “Event” for at åbne den menu, der
tillader dig at at oprette notifikationstyper
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baseret på følgende: Hastighed, geofence, POI,
tomgang, parkering og stop. Herunder kan der
vælges om det f.eks. skal være ind eller ud af
geofence, over eller under en given hastighed i
et givent antal minutter.

Klik på “notifikationer” for at åbne menuen der
tillader dig at bruge den notifikationstype du
lige har lavet, og tildele den til en tracker og en
kontakt.
Her vælger du hvilken tracker som notifikationen
skal være forbundet med, hvilken type
notifikation det er, samt hvordan kommunikation
skal foregå (E-mail, SMS eller push). Til sidst
kan du skrive en valgfri besked til modtageren
af notofikationen, f.eks. “Niels Nielsen forlader
Sjælland” eller “Mercedes SL500 kører over 130
km/t”.

Du kan under notifikationer også se alle
notifikationer du har oprettet. Hvis de er
markeret med grøn. Du har også muligheden for
at redigere, deaktivere og slette notfikationerne.
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10. Kort
I menuen “Maps” kan du vælge mellem
forkskellige kort typer, bl.a. Open Street og
Google. Du har også mulighed for at skjule
geofences, POI og trackere.

11. Rapporter
Klikker du på “Reports” åbnes en ny side, hvor
du kan hente en lang række rapporter.

For at generere en ny rapport vælger du “New
report”. Nu skal du vælge den rapporttype du
ønsker fra menuen. Herefter skal du vælge
hvilken tracker du vil have rapporten baseret på.
Du kan vælge én eller flere trackere. Tilsidst skal
du vælge tidsintervallet.
Klik på “Request” of rapporten vil nu blive
genereret.
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•
•
•

Vælg hvilken mail rapporten skal sendes
til. Du kan skrive flere mails ved at komma
separere.
Giv rapporten et navn, emne og evt. en
besked.
Klik på “Accept” for at færdiggøre.

For at se rapporten skal du klikke på “Reports
archive”. Her kan du se en liste over alle rapporter
du har lavet.
Klikker du på en rapport har du mulighed for
at for den vist med det samme, eller eksportere
den som Pdf, Excel, HTML, XML eller CSV.

12. Konto instillinger
I menuen “Account profile” har du mulighed
for at redigere dine oplysninger, organisere dine
trackere og oprette logins.
I menuen “Tracker management” kan du
navngive dine trackere og tilknytte dem til
grupper.
I menuen “Scheduler” kan du sætte systemet
til automatisk at generere en rapport og få den
tilsendt på mail.
•
•
•
•
•
•

I menuen “Users” kan du oprette logins. Du
kan f.eks. oprette et login til en medarbejde
og vælge hvilke biler medarbejderen skal have
adgang til at se.

Klik på “Create task” for at oprette en
automatisk rapport.
Vælg en eller flere trackere rapporten skal
baseres på.
Vælg “frequency” (Hvornår rapporten skal
laves)
Vælg “Period” (Perioden rapporten skal
dække)
Vælg rapport format.
Under “Creation time” kan du vælge hvornår
på ugen eller måneden rapporten skal laves.
Du kan vælge flere dage.
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