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Přihlášení do webového rozhraní 

K přihlášení do české mutace webového rozhraní použijte adresu  

http://eutracker.cz/ 

Do přihlašovacího formuláře vyplňte Vaše přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) a použijte tlačítko 

Přihlášení: 

 

 

 

 

Uživatelské jméno a heslo jste získali od prodejce monitorovacího systému.  

 

Po úspěšném přihlášení se objeví mapa České republiky (zobrazení v rámci rozhraní map Google): 

 

 

 

 

 

 

 

http://eutracker.cz/


Návod k webovému rozhraní sledovacího systému EU TRACKER 

Truck Data Technology, s.r.o. 
 

4 
 

Ovládací prvky webového rozhraní 

Základní obrazovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stojící vozidlo (zapalování vypnuto) 

 jedoucí vozidlo (zapalování v chodu) 

 aktuálně zobrazené vozidlo 

a) pole VOZIDLA 

V této oblasti jsou zobrazena vozidla Vašeho autoparku, která monitoring sleduje. 

 

 

 

 

 

 

 

pole Vozidla 

časová osa 

pole informací o vozidle jazykové mutace 

práce s POI 

(body zájmu) 

práce s oblastmi typy map 

skrýt/zobrazit pole 

Ovládací prvky mapy 
(obnova, zobrazení vozidel atp.) 

Odhlášení 

z webového rozhraní 

Informační panel 
(nápověda, kontakt, mapy atp.) 

Ovládací prvky mapy 
(obnova, zobrazení vozidel atp.) 
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 obnova základní obrazovky (refresh): obnoví data na základní obrazovce 

 zobrazení / skrytí všech sledovaných vozidel 

 lupa: zobrazení vozidel v mapě 

- poloha uváděná štítkem RZ a linií, určující přesnou polohu vozidla 

- poloha uvedená pouze štítkem RZ 

 informace o aktuální rychlosti vozidel 

 odkaz na návod k webové aplikaci sledovacího systému 

 odkaz na kontaktní údaje provozovatele 

 meteorologická situace v rámci zobrazeného území 

 dopravní situace v rámci zobrazeného území 

 

 Zobrazení údajů konkrétního vozidla na časové ose + zvýraznění vozidla na mapě 

        : zakliknutím ikony se zobrazí ikonka pro vycentrování pozice 

 Změna barvy ujeté trasy konkrétního vozidla 

 Zobrazení knihy jízd v oblasti informací o vozidle (pravá část základní obrazovky) 

 Zobrazení grafu rychlosti konkrétního vozidla (ve zvláštním okně) 

 Zobrazení technických podrobností konkrétního vozidla (ve zvláštním okně) 

 

b) časová osa 

Zobrazení aktivity konkrétního vozidla a trasy v rámci zvoleného časového úseku. 

1. kliknutím na tlačítko se signaturou oka označte v seznamu vozidlo, jehož podrobnosti 

potřebujete získat – tlačítko se následovně změní: 

 

 

2. V časové ose zvolte období s jízdami sledovaného vozidla a vymezte konkrétní úhrn (zelená a 

červená ryska) 
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Ovládání časové osy 

 Posun časové osy vlevo a vpravo: klikněte levým tlačítkem do osy, přidržte jej a pohybujte myší 

 Zvětšení a zmenšení časového úseku: klikněte levým tlačítkem do osy a použijte kolečko myši 

(pohyb od sebe – zmenšení úhrnu; pohyb k sobě – zvětšení úhrnu) 

 Vymezení konkrétního úhrnu (zelená a červená ryska): zelenou rysku (začátek úhrnu) umístíte 

kliknutím levého tlačítka myši, červenou rysku (konec úhrnu) umístíte pravým tlačítkem myši. 

 

3. Vyčkejte na výpočet dat a zobrazení záznamu o aktivitě vozidla v ose a trasy v mapě: 

 

 

 trasa vozidla 

 rysky časového úhrnu 

 informace o aktivitě vozidla 

 

 

Poznámka: 

Zahrnuje-li vybrané období trasu vozidla, kdy se vůz pohyboval mimo aktuálně zobrazenou část mapy, 

zobrazte začátek trasy v mapě pomocí centrovacího tlačítka u vozidla: 

 

Úprava časové osy 

Pro rychlejší pohyb a přehlednější práci v časové ose lze zobrazení časové osy upravit: 

a) Pomocí tlačítka v časové ose otevřete nastavení  

 

 

 

b) V okně Upravit časovou osu změňte její nastavení a změny potvrďte tlačítkem Aktualizovat 
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c) pole s informacemi o vozidle 

Oblast s dalšími funkcemi souvisejícími s provozem a jízdami vozidla. 

 záložka TRASY 

V této záložce lze naplánovat trasu vozidla a získat podrobné informace o jejím průběhu. 

 

 zadejte počáteční a cílové místo trasy 

 Použijte tlačítko Naplánovat 

 Pro odstranění trasy zvolte tl. Vymazat 

 

 

 Záložka OBLASTI 

V této záložce nastavíte konkrétní území, o kterém vznikne záznam v knize jízd v momentě, kdy dojde u 

vozidla k vypnutí (po vjezdu do oblasti) nebo k zapnutí zapalování (před odjezdem z oblasti).  

 Název založené monitorované oblasti 

 Založení nové monitorované oblasti 

 

Ovládací prvky záložky OBLASTI 

 monitorovaná oblast 

 název oblasti 

 vozidlo spjaté s oblastí 

 ovládací prvky pro práci s oblastí 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Pro práci s oblastmi lze rovněž použít tlačítko v levém spodním rohu obrazovky. 

 

zvýraznění 
oblasti v mapě 

centralizace mapy 
na danou oblast 

editace území 
oblasti 

editace 
detailů oblasti 

odstranění oblasti včetně 
všech podrobností 
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Založení nové oblasti: 

1. Tlačítkem Štítek nové oblasti vyvolejte editační pole a vložte informace o oblasti a sledovaných 

vozidlech. Zapsaná data potvrďte tlačítkem Uložit. 

2. V poli OBLASTI se zobrazí nová oblast včetně vozidla, které se k ní vztahuje – pomocí ovládacích 

prvků vytvořte monitorovanou oblast a potvrďte její uložení do aplikace. 

 

 

 Záložka KNIHA 

Prostřednictvím této záložky zobrazíte podrobnou knihu jízd konkrétního vozidla. 

 kolonky Čas: zde zadejte časový úsek 

 tlačítko Tisk (pdf): výtisk knihy jízd do souboru *.pdf 

 tlačítko Tisk (csv): výtisk knihy jízd do souboru *.csv 

 tlačítko Podrobnosti: zobrazení detailů jízdy vozidla 

(zobrazení pomocí bočního posuvníku v levé části pole) 

 tlačítko Zpomalení: zobrazení detailů o zpomalení vozidla 

(zobrazení pomocí bočního posuvníku v levé části pole) 

 tlačítko Kombinovaný: kombinace detailů jízdy a zpomalení 

(zobrazení pomocí bočního posuvníku v levé části pole) 

 tlačítko Skrýt značky: skryje signatury na mapě 

Práce se záložkou KNIHA 

1. U konkrétního vozidla v seznamu použijte tlačítko pro práci s knihou jízd: 

 

 

2. V záložce KNIHA zadejte časové období a zvolte potřebnou volbu pro podrobnosti: 

 

 

 

 

 

 

signatura zpomalení 

signatury zapalování vozidla 

rolovací posuvník  
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 Záložka POI (Point of Interest – bod zájmu) 

V této záložce nastavíte bod zájmu a oblast, která bude systémem sledována. Systém vjezd a výjezd 

z území kolem bodu zájmu zapíše do knihy jízd. 

 

 

 

 

Ovládací prvky fungují na stejném principu, jako u výše zmíněných záložek… 

Poznámka: 

Pro práci s body zájmu lze rovněž použít tlačítko v levém spodním rohu obrazovky. 

 

 

 Záložka ZPRÁVY 

Záložka umožňuje komunikaci mezi dispečinkem a řidičem a naopak. 

 

 

 

 

Práce se záložkou ZPRÁVY 

Kliknutím na řádek s poslední zprávou zobrazíte textový editor pro generování nových zpráv: 

 

 

 

 

Text zprávy odešlete tlačítkem Odeslat. 

Signatury komunikace 

 zelený rám SPZ: zpráva byla doručena na PDA ve vozidle 

 červený rám SPZ: zpráva nebyla doručena na PDA ve vozidle 

 modrý rám SPZ: zpráva odeslána z dispečinku, ale ještě nedošlo k jejímu doručení na PDA 

bod zájmu 

území kolem 
bodu zájmu 


