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1. Zastosowanie instrukcji  

  

Instrukcja ma na celu wyjaśnienie działania aplikacji EMESGPS wspomagającej monitorowanie pojazdów i 

urządzeń.  

  

Link do aplikacji www -     https://aplikacja.emesgps.pl/ 

Link do aplikacji mobilnej Android  -   https://emesgps.pl/aplikacja-mobilna/ 

 

https://aplikacja.emesgps.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aliorleasing.aplikacjagps


     

 

2. MAPA - Pozycje  
 

 

 

 
 

 

  

1. Wyszukiwanie adresu na mapie.  

2. Legenda - opis ikon znajdujących się na mapie  

3. Wyświetlanie wszystkich stref/POI na mapie - Możliwość wyświetlenia oraz ukrycia wszystkich 

stref utworzonych przez danego użytkownika  

4. Wyświetlanie nazw stref/POI  

5. Możliwość wyświetlenia oraz ukrycia wszystkich stref POI utworzonych przez danego 

użytkownika.  

6. Grupowanie pojazdów  

7. Ślad pojazdu na mapie z dnia bieżącego  

8. Śledzenie pojazdu na mapie, po kliknięciu na nazwę pojazdu, widok mapy centruje się na 

danym pojeździe  

9. Konfiguracja wyświetlanych informacji o pojeździe (lewe okno na mapie)- Wybranie jednej z 

opcji powoduje pokazanie/ukrycie wybranej kolumny na liście pojazdów po lewej  

10. Wyświetlanie całej floty na mapie- widok mapy dobrany jest tak, aby objąć wszystkie pojazdy 

aktualnie wybranej floty.  

11. Pokaż/ukryj mini mapę  

12. Czas do kolejnego odświeżenia pozycji pojazdu na mapie



     

Informacja o pojeździe:  

 
  

1. Nazwa pojazdu  

2. Numer rejestracyjny pojazdu  

3. Aktualna prędkość pojazdu  

4. Zasięg GPS – ilość widocznych satelitów  

5. Zasięg GSM – siła sygnału GSM  

6. Napięcie zasilania  

7. Aktualna lokalizacja pojazdu  

8. Stacyjka- szara ikonka to stacyjka wyłączona, podświetlona ikonka to stacyjka włączona.  

9. Współrzędne geograficzne pojazdu  

10. Przebieg, czas jazdy, czas postoju – aktualny przebieg pojazdu pobierany z urządzenia GPS, 

aktualny czas jazdy lub czas postoju.  

11. Przycisk resetowania licznika podróży. Po zresetowaniu, dystanse miesięczne tygodniowe i 

dzienne będą zliczać się od zera. Obok wyświetlana jest data ostatniego resetu licznika.  

12. Aktualny dystans licznika podróży  

13. Data ostatniego odczytu danych z pojazdu  

  

Typy mapy:  

 

  



     

1. Mapa drogowa  Google  

2. Mapa hybrydowa  Google  

3. Mapa satelitarna  Google  

4. Natężenie ruchu  Google  

5. Możliwość wyznaczenia trasy poprzez wpisanie adresu początkowego oraz adresu końcowego.  

  

3. MAPA - HISTORIA  
 

Zakładka umożliwia wygenerowanie historii tras na mapie danego pojazdu.  

  

1. Wybór pojazdu dla którego ma być generowany raport.  

2. Wybór zakresu czasowego- dzień bieżący/poprzedni, tydzień bieżący/poprzedni, miesiąc 

bieżący/poprzedni. Inne zakresy- patrz punkt 3 i 4.  

3. Wybranie chwili początkowej dla raportu używając kalendarza, z możliwością określenia 

chwili czasowej z dokładnością do minuty.  

4. Wybranie chwili końcowej dla raportu używając zakresu z kalendarza, z możliwością 

określenia chwili czasowej z dokładnością do minuty.  

5. Możliwość pominięcia tras krótszych niż wybrana wartość dystansu w kilometrach. Jeżeli 

chcemy wygenerować wszystkie trasy niezależnie od długości, należy wpisać zero.  

6. Częstotliwość z jaką są pokazywane dokładne informacji z pojazdu na mapie (strzałki,  

które rozwijają okna pop-up z danymi logistycznymi, w danej chwili czasowej). Im 

większy zakres informacji, tym dłużej generowany będzie raport. Dla płynności 

działania raportu, zalecamy pozostawienie zakresu na „średni”, a dla dłuższych 

okresów czasowych ustawienie na „mały”, lub „bardzo mały”.  

7. Przycisk Generuj, którego kliknięcie powoduje wygenerowanie raportu.  

Po kliknięciu przycisku generuj, na mapie wygenerowana zostanie historia trasy w postaci graficznie 

naniesionych tras:  

  



     

 
  

Oznaczenie ikon widocznych na mapie:   

         - włączenie stacyjki  

        - postój pojazdu z włączonym silnikiem  

        - postój pojazdu z wyłączonym silnikiem  

Po lewej stronie ekranu widoczna jest Historia tras podzielona na poszczególne dni z wybranego zakresu. 

Kolejno wyświetlony jest dzień, godzina rozpoczęcia trasy, czas trwania trasy, dystans pojazdu w 

nawiasie.  



     

  

1. Przycisk generuj- generuje wszystkie trasy na mapie z wybranego zakresu. Kliknięcie przycisku 

pozwala wrócić także do wszystkich tras, gdy wcześniej wyświetliliśmy tylko jedną.  

2. Obsługa ikon na mapie pozwala ukryć/pokazać wybraną ikonę na mapie. Domyślnie 

pokazywane są wszystkie ikony.  

3. Przycisk pokaż, pozwala na pokazanie na mapie tylko tras z wybranego dnia.  

4. Aktualnie wybrana trasa do wyświetlenia, podświetlona jest innym kolorem.   

5. Dane o trasach z danego dnia, kolejno: data (dd-mm-rrrr), sumaryczny czas jazdy, dystans w 

nawiasie. Przyciskiem minusa, możemy ukryć szczegóły tras z danego dnia.  

Widoczne na mapie strzałki to miejsca w których Terminal GPRS wygenerował ramkę danych. Najechanie 

kursorem na jedną z nich spowoduje wyświetlenie szczegółowych infomacji.  

  



     

4. MAPA - STREFY/POI 2.0  
 

Zakładka Strefy/POI 2.0 służy do tworzenia stref i punktów POI.  

Utworzenie nowej strefy i przypisanie do niej pojazdów spowoduje, że każdy wjazd oraz wyjazd 

przypisanego pojazdu będzie sygnalizowany alertem w aplikacji lub za pomocą wiadomości e-mail. Aby 

narysować strefę należy kliknąć przycisk Nowa strefa. Po kliknięciu system umożliwi użytkownikowi 

utworzenie strefy o dowolnym kształcie. Klikając kursorem na mapie, tworzone są punkty według 

których strefa zostanie poprowadzona. Zakończenie tworzenia strefy należy potwierdzić, klikając w 

pierwszy utworzony punkt. Następnie otworzy się okno dialogowe w którym należy wprowadzić nazwę 

strefy i wybrać poszczególne pojazdy lub całą flotę, której strefa będzie dotyczyć. Istnieje również 

możliwość utworzenia dodatkowych alertów e-mail.  

  
1. Utworzenie nowej strefy lub POI  

2. Wpisanie nazwy nowej strefy  

3. Zaznaczenie, czy alerty wjazdu i wyjazdu mają być generowane oraz opcja zaznaczenia wysyłania 

dodatkowych alertów e-mail.(należy zaznaczyć odpowiedni checkbox, aby aktywować opcję)  

4. Wybranie pojazdów przypisanych do danej strefy. Tylko dla pojazdów przypisanych będą generowane 

alerty wjazdów/wyjazdów oraz będzie liczony czas przebywania w strefie i poza nią.  

5. Przycisk Zapisz pozwalający na zapisanie strefy w systemie.  

6. Utworzona strefa  

7. Lista utworzonych już stref i POI. Kliknięcie wybranej pozycji powoduje wyświetlenie jej na mapie (po 

wyjściu z trybu edycji strefy)  

Przycisk Zapisz pozwala na zapisanie strefy w systemie.  

Tworzenie  punktów POI odbywa się analogicznie do tworzenia stref z tą różnicą, że należy kliknąć w 

konkretny punkt na mapie, a następnie wpisać promień strefy tym samym wyznaczając jej zasięg:  



     

  

1. Wybór ikony, dla tworzonego POI, kliknięcie w pinezkę przenosi do okna wyboru ikony  

2. Ustawienie promienia POI w metrach  

3. Nazwa tworzonego POI  

4. Wybór dodatkowych opcji za pomocą checkbox, tak jak przy strefach.  

5. Widok tworzonego POI na mapie.  

  

  

5. MAPA – PLANOWANIE  
 

Zakładka umożliwia zaplanowanie trasy pojazdu i kontrolowanie jej przebiegu. Najpierw wybieramy 

pojazd, dla którego chcemy zaplanować trasę za pomocą listy rozwijanej:  

 

  
  



     

Po wybraniu pojazdu klikamy na mapę, aby zaznaczyć punkt docelowy. Przebieg trasy zostanie 

wygenerowany automatycznie, a w menu po lewej zostanie wygenerowany punkt początkowy, punkt 

docelowy i dystans.  

  

  

Trasę możemy dowolnie edytować, klikając na dowolny punkt trasy i przeciągając go w wybrane miejsce. 

Po kliknięciu zostanie dodana ikonka białego kółeczka w miejscu zmiany.  

 

  
  

Za pomocą przycisku dodaj zadanie, który znajduje się nad wybranymi punktami trasy w menu po lewej, 

możemy zapisać zaplanowaną trasę i ustawić alerty wjazdu/wyjazdu z korytarza, aby móc kontrolować 

realizację trasy przez pojazd:  

  

  



     

6. MAPA - ANIMACJA  
 

Zakładka umożliwia wygenerowanie  historii tras na mapie danego pojazdu i późniejsze jej odtworzenie 

na zasadzie tzw. animacji.  

1. Wybór pojazdu, dla którego animacja ma zostać wygenerowana  

2. Wybór zakresu czasowego- dzień bieżący/poprzedni, tydzień bieżący/poprzedni, miesiąc 

bieżący/poprzedni. Inne zakresy- patrz punkt 3 i 4  

3. Wybór zakresu z kalendarza, opcja alternatywna dla punktu 2  

4. Opcja auto zoom - zaznaczenie powoduje, że w czasie trwania animacji widok mapy będzie 

automatycznie podążał za pojazdem  

5. Przycisk generuj  

 

  

  

  

Po wygenerowaniu animacji, obok przycisku Generuj widoczny jest dodatkowy panel sterowania 

animacją: 

  

 
  

Kliknięcie przycisku Play rozpoczyna start animacji.   

  



     

7. RAPORTY  

a. Raport główny – pojazd  
Raport przedstawia główne informacje o pracy pojazdu w danym zakresie, takie jak przejechany 

dystans, przebieg pojazdu, czas jazdy i czas postoju(z wyszczególnieniem postojów na włączonym 

zapłonie), prędkość maksymalna i prędkość średnia pojazdu w danym zakresie itd. Raport dostarcza 

podstawowych informacji na temat eksploatacji pojazdu w wybranym zakresie.  

  

b. Raport główny – flota  
Raport przedstawia przejechany dystans dla każdego pojazdu z floty. Dodatkowo informuje o 

procentowym udziale jazd w weekendy,   

c. Raport trasy  

Raport przedstawia wszystkie trasy i postoje danego pojazdu, z informacją o miejscu rozpoczęcia  i 

zakończenia trasy, oraz przejechanym dystansie. Na samym dole znajduje się informacja  o łącznym 

czasie jazdy we wszystkich trasach, łącznym czasie postojów oraz łącznym przebytym dystansie w 

danym zakresie.  

d. Raport postojów   

Raport przedstawia wszystkie postoje danego pojazdu w danym okresie. W ostatniej 

kolumnie, znajduje się odnośnik do mapy, po kliknięciu którego otwiera się okno z 

zaznaczonym na mapie miejscem postoju.  

e. Książka ewidencji pojazdu  
Zawiera wszystkie trasy pojazdu w danym zakresie, wraz z adresami rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych tras, oraz średnią i maksymalną prędkością pojazdu na danej trasie. Trasy liczone są 

od momentu włączenia stacyjki do jej wyłączenia.  

f. Raport postojów na włączonym zapłonie  

Raport przedstawia wszystkie postoje danego pojazdu z włączoną stacyjką, w danym 

zakresie czasowym. Podana jest także informacja o czasie trwania postoju oraz odnośnik, 

przenoszący do mapy z naniesionym miejscem postoju.  

g. Dzienny raport przebiegów – pojazd  

Raport przedstawia dzienny czas jazdy, czas postoju, dystans, średnią prędkość oraz prędkość 

maksymalną w danym zakresie dla danego pojazdu.  

  

h. Dzienny raport przebiegów - flota  

Raport analogiczny dla poprzedniego, z tym że przedstawia informację dla wszystkich pojazdów 

danej floty, lub dla wybranej grupy pojazdów.  

i. Raport alertów  

Raport zawiera podsumowanie wszystkich alertów w danym zakresie czasowym dla wybranego 

pojazdu.  



     

Alerty są to wiadomości definiowane przez klienta, które generowane są, gdy pojazd wykona 

konkretną czynność np. dojedzie do wyznaczonego celu.  

j. Raport stref  

Raport przedstawia czas wjazdu do obszaru, pobyt w obszarze oraz czas wyjazdu z obszaru.  

k. Raport odwiedzin stref/POI  
Raport pokazuje wszystkie pobyty pojazdów w danej strefie/POI, podając datę wjazdu i wyjazdu ze 

strefy oraz czas trwania danego pobytu.  

l. Raport przebiegów w państwach  
Raport pokazuje godzinę wjazdu i wyjazdu z danego kraju, czas pobytu, przejechany dystans oraz 
czas jazdy i postojów z wyszczególnieniem każdego kraju. Możliwe jest pogrupowanie danych po 
kraju pobytu.   
  

8. PRZYPOMNIENIA  
 

Za pomocą przycisku „Dodaj przypomnienie” możemy dodawać przypomnienia, dotyczące serwisów i 

eksploatacji pojazdu.   

  

  
1. Przycisk dodania nowego przypomnienia  

2. Opis nowego przypomnienia- dowolny tekst  

3. Pojazd, którego przypomnienie dotyczy  

4. Opcja wygenerowania przypomnienia w danym dniu  

5. Opcja wygenerowania przypomnienia przy określonym przebiegu  

6. Adresy e-mail na które maja być wysyłane przypomnienia (maksymalnie 5)  

7. Przyciski do edycji i usunięcia danego przypomnienia.  

  



     

 

 

9. USTAWIENIA  
 

Zakładka Pojazdy umożliwia opisanie danego pojazdu nazwą własną – definiowaną przez danego 

użytkownika aplikacji. Nazwa ta będzie widoczna tylko na danym koncie użytkownika. Nazwa 

systemowa, numer rejestracyjny - informacje edytowane jedynie przez administratora systemu. Aby 

edytować nazwę własną pojazdu należy kliknąć przycisk „Zmień nazwę własną”, znajdujący się w 

kolumnie Akcja.  

Zakładka Floty pojazdów umożliwia tworzenie flot pojazdów. Utworzone floty będą widoczne jedynie 

na koncie użytkownika, który je utworzył.   

Dodanie floty jest możliwe po kliknięciu „Dodaj flotę”.  

  

W kolumnie akcja mamy możliwość edycji floty, usunięcia jej z systemu, oraz ustawienia jako domyślną. 

Flota wybrana jako domyślna będzie wyświetlana jako pierwsza po zalogowaniu się do aplikacji. Ilość 

pojazdów w danej flocie jest nieograniczona.  

  

Zakładka Preferencje mapy umożliwia wybranie floty, która będzie wyświetlona po zalogowaniu się do 

aplikacji. Można ustawić także wyświetlanie wszystkich pojazdów, za pomocą opcji wszystkie pojazdy.  

  

Zakładka Raporty cykliczne umożliwia zarządzanie raportami cyklicznymi. Niektóre raporty są dostępne 

do ustawienia jako cykliczne, wtedy wysyłane są na podany adres e-mail z określonym interwałem. W 

kolumnie akcja możemy wyłączyć dany raport, lub edytować wysyłany zakres oraz adres e-mail.   

 

10. WIADOMOŚCI  
 

Alerty  

W zakładce alerty wyświetlają się wszystkie wygenerowane w systemie alerty uprzednio zdefiniowane 

w zakładce Definicje alertów.  

Powiadomienia  

W tej zakładce widać historię wszystkich powiadomień, wysłanych przez administratora systemu. 

Powiadomienia dotyczą zwykle nowych wdrożeń, oraz planowanych prac serwisowych.  

Definicje alertów  

Zakładka Definicje alertów, pozwala na określenie warunków generowania alertów gdy wystąpi 

konkretne zdarzenie np. uruchomienie stacyjki. Przy wystąpieniu takiego zdarzenia, klient każdorazowo 

zostanie poinformowany, poprzez wiadomość e-mail. Informacja będzie dostępna także w zakładce 

alerty.  

Definiowanie Alertu:  



     

1. Przycisk umożliwiający dodanie alertu (otwarcie okna). Można dodać alert na jeden pojazd, lub na 

całą flotę  

2. Wybór pojazdu lub floty, której będzie dotyczył alert.  

3. Priorytet alertu: informacja, ostrzeżenie, lub alarm.  

4. Warunek wygenerowania alertu, np.: włączenie stacyjki, przekroczenie prędkości, alarm 

użytkowania w weekend itd.  

5. Tylko w nocy- zaznaczenie powoduje generowanie alertów tylko pomiędzy 22 i 6 rano.  

6. Wiadomość, jaką będzie zawierał alert definiowana przez użytkownika np. przekroczenie 

dopuszczalnej prędkości.   

7. Opcja generowania wiadomości e-mail z alertem  

8. Opcja generowania SMS z alertem  

 

  
 

Uwaga!  

 Przy niektórych alertach należy podać graniczna wartość i wybrać odpowiedni znak nierówności, np:  

  

  

 

 

 



     

Log alertów SMS  

W zakładce Log alertów SMS, można zobaczyć zestawienie wszystkich zmian wykonywanych na 

alertach. Są tam wyszczególnione wszystkie dodania nowych alertów, aktualizacje już 

istniejących, usunięcia oraz wyłączenia alertów.    

  

Wyjścia  

  

W  zakładce  wyjścia  mamy  możliwość  sterowania  wyjściami  urządzeń 

 zamontowanych  w pojazdach. Wejścia możemy aktywować/dezaktywować, poprzez kliknięcie 

odpowiedniej ikony.  

 

  


