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 نگین سامانه از استفاده راهنمای

 بازدید محدود صورت به سامانه امکانات از و شوید سایت وارد مهمان صورت به میتوانید نیستید عبور رمز و شعبه کد دارای درصورتیکه
 . شوید خود کاربری سامانه وارد عبور رمز و شعبه کد کردن وارد با اینصورت غیر در. نمایید

 

 قبلی اطالعات مشاهده و دریافت به تمایل صورت در.  بود خواهد ها متحرک اطالعات حاوی بعد به 10/02/1394 تاریخ از جدید سامانه
.  کنید کلیک قبل اطالعات دریافت جهت لینک روی یا و  نمایید استفاده نگین قدیمی سامانه    92.50.12.31  آدرس از میتوانید

 
 : جدید سامانه به ورود از پس

 
 

 

بعد از وارد کردن کد 

 شعبه اینجا کلیک کنید
را  شعبهکد 

 وارد کنید

پسورد یا رمز 

 عبور را وارد کنید

به برای استفاده 

صورت میهمان 

 کلیک کنید

لیست متحرکها با 

کلیک روی مریع باز 

 کنید
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 از اطالع برای.  کنید مشاهده را متحرکها یا متحرک لیست میتوانید مربع روی کلیک با نقلیه وسایل لیست کادر داخل صفحه چپ سمت
 مربع داخل کلیک با متقس این از میتوانید باشند زیاد متحرکها تعداد اگر.  نمایید کلیک جداگانه میتوانید متحرک هر روی موقعیت آخرین
 . نمایید مشاهده نقشه روی را همه موقعیت و انتخاب رو هامتحرک تمامی

 

.  نمایید مشاهده اینجارو خودرها به مربوط اطالعات و جزئیات میتوانید صفحه راست وسمت باال سمت از پنل دکمه روی کلیک بار یک با

  جدول چپ سمت از ترتیب به

.  باشد می کزمر توسط دستگاه از داده دریافت تاریخ و زمان آخرین نشانگر ،زمان -1

.  شد خواهد داده توضیح تنظیمات قسمت در بعدا.  مییاشد تغییر قابل دستگاهها مدیریت قسمت از که راننده نام یا پالک شماره -2

 اندازه به قسمت این جدول کردن بزرگ با میتوانید که. میباشد دستگاه توسط شده ارسال موقعیت آخرین یا فعلی موقعیت نشانگر ، آدرس -3
(  قسمت این از.) نمایید مشاهده کامل را آدرس دلخواه

.  هست اس پی جی های ماهواره با دستگاه اس پی جی ارتباط نشانگر ، اس پی جی وضعیت -4

 با اس پی جی ارتباط گزینه اولین ترتیب به که میباشد دستگاه وضعیت و اتصاالت برای بخش مهمترین قسمت ،این نقلیه وسیله اطالعات -5
 خاموش طوالنی مدت به یا نباشد مسقف محل در خودرو اگر طوالنی مدت به V به A  از قسمت این تغییر صورت در و اشدمیب ماهواره

 نمایش صورت در که میدهد نمایش را خودرو موتور بودن روشن یا سویچ وضعیت دوم قسمت. گردد بازدید اس پی جی آنتن باید حتما نباشد
start  حالت در و هست روشن خودرو close   برق اگر که میدهد نشان را دستگاه کشی سیم اتصال وضعیت سوم قسمت.  میباشد خاموش 
 در که کرد خواهد پیدا تغییر  battery power به   external power حالت از گردد قطع هواس یا عمدا دستگاه سیم یا( باطری) خودرو

.  شد خواهد پدیدار صفحه روی بر برق قطع هشدار و داد خواهد ادامه فعالیت به داخلی باطری با دستگاه اینضورت

 قابلیت این 995 نگین مدل و 668 نگیین مثل مدلها برخی در که میدهد نشان را درب بودن بسته یا باز وضعیت بخش این از چهارم قسمت
.  دارد وجود

. میشود داده نمایش جداگانه متحرک هر روبروی متحرک هر برای آالرم وجود صورت در ، هشدار نوع -6
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 پنل دکلی روی کلیک دوبار با متحرک یک سرعت پیگیری به نیاز صورت در دستگاه از دریافتی سرعت آخرین نمایش ، سرعت -7
.  کرد دریافت را سرعت جمله از ای لحظه اظالعات میتوان که میشود باز داشبورد

 .دارد کاربرد نیاز صورت در که داشته تخصص کاربرد دیپر عوامل و ، جغرافیایی موقعیت ، خودرو حرکت جهت مانند پنل مابقی -8

 

 کاربران و دستگاه تنظیمات قسمت

 را آیتمها از بعضی هستید قادر شما اول قسمت در که شده تشکیل کاربران مدیریت -2 خودروها و شعبات مدیریت -1بخش دو از قسمت این
 .دادیم نمایش  دارد را تغییر قابلیت کاربر که قسمتهایی که زیر تصویر ،در دهید تغییر

 

 مرکزگزارشات قسمت

.  کنید مشاهده میتوانید رو متحرکها گذشته به مربوط اطالعات تمامی قسمت این در

. هستید نقلیه وسایل لیست قسمت چپ سمت از متحرک انتخاب نیازمند گزارشات برخی دریافت جهت

انتخاب نام شعبه 

 مرحله اول

 

تغییر نام راننده یا 

 خودرو یا پالک 

 انتخاب سپس خودرو انتخاب

هادستگاه مدیریت  

 امکان تغییر نمایه
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 کلید فشردن و متحرک هر بروی رفتن با میتوانید خاص روزهای یا روز اطالعات و مسیر مشاهده یا شده پیموده مسیر مشاهده برای همچنین
:  شوید مند بهر زیر امکانات از(  شده داده نمایش تصویرپایین در) پنل  شدن از با که موس راست

 

  

 . مینماید فعلی موقعیت درخواست دستگاه از سامانه کلید این فشار با:  موقعیت کلید -1
 .....و ،نمایه راننده نام ، کارت سیم ، سلایر شماره مانند دستگاه اطالعات مشاهده:  دستگاه مدیریت -2
 .شما طرف از شده انتخاب و مشخص تاریخ تا تاریخ از براساس شده پیموده مسیر نمایش جهت:  حرکت ریز -3
 .قبل ساعت 24 تا قبل ساعت 3 مانند شده تعیین ساعتهای براساس شده پیموده مسیر نمایش:  مکان آخرین -4
 .شود استفاده دارید دستگاه کنترل برای ادمین تلفن شماره تعریف نیازمند صورتیکه در:  فرمانده شماره تعیین -5
 .دارد کاربرد دوربین نصب قابلیت با دستگاههای در فقط امکان این:  دوربین از تصویر درخواست -6
 .دارد کاربرد دوربین نصب قابلیت با دستگاههای در فقط امکان این:  شده دریافت عکسهای -7
 اصلی کاربر برای فقط ،استفاده(  بنزین پمپ قسمت) خودرو کردن خاموش برای:  خودرو بنزین قطع -8
 . بنزین پمپ مجدد وصل برای: خودرو بنزین وصل -9
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 پی آی ادرس طریق از وارده خسارت وریضر غیر و نابجا استفاده صورت در میباشد فعال ارشد کاربر برای فقط دیگر امکانات
 . میشود محروم سامانه استفاده ازحق همیشه برای کاربر و. میباشد پیگیری قابل

 

:  حرکت ریز نمونه

 
 

 که میباشد بخش این در توضیح از خارج مشریان نیاز به بنا که غیره و دلخواه نقشه کردن اضافه مانند دیگر امکانات از برخی
.  نماید استفاده امکانات این از زمان مرور به تواند کاربرمی

 عدم مشکالت اعالم جهت پشتیبانی با تماس از قبل خواهشمندیم : پشتیبانی با تماس از قبل ضروری های توصیه

.   بگیرید تماس پشتیبانی با گیری نتیجه عدم صورت در دهید انجام را اقدامات این سامانه روی دستگاه نمایش

 روشن صورت در(  بگیرید تماس دستگاه کارت سیم شماره با میتوانید بودن روشن از اطمینان جهت)  هست روشن دستگاه شوید مطئن -1
 از بودن خاموش حالت در . میکند اس ام اس رو خودرو موقعیت و میزند اشغال بوق یا میگردد وصل یا بالفاصله ، خورده بوق بودن

 .کنید مشورت کار برق با یا.  فرمایید حاصل اطمینان دایم منفی و دایم مثبت برق به دستگاه مشکی و قرمز سیم اتصال
 نمایید ارسال دستگاه به اس ام اس اگر اطمینان برای.  دارد شارژ دستگاه داخل کارت سیم شوید مطمئن ، اول مرحله از اطمینان از پس -2

 اگر نمایید ارسال کوچک حروف با ترتیب  همین به را      google   اس ام اس مثال طور به.)  بدهد شما اس ام اس به پاسخی باید
 . کنید مستقیم شارژ را دستگاه کارت سیم شماره حتما(  نیامد پاسخی دقیقه 10 تا و کرد دریافت دستگاه

 دقیقه 3 از بعد و نمایید ارسال دستگاه کارت سیم شماره به را    reboot123456   دستور  قبلی مراحل از اطمینان صورت در -3
 . کنید چک را خودرو موقعیت

 اس دستگاهها تمامی برای هست ذکر به الزم دارند قرار قدیمی سامانه در هنوز و نگرفته قرار جدید سامانه در که دستگاههایی مورد در -4
 از دسته این نشده قبول گاهدست توسط پی آی دستور دستگاه برای فرمانده تعریف مانند گوناگون علل به ولی گردیده ارسال پی آی اس ام

 کارت سیم شماره به(  شده تعیین فرمانده که ای شماره) خود گوشی از بزرگ حروف بدون عینا را پی آی دستور میتوانند کاربران
 .  نمایند ارسال دستگاه

Ip92.50.12.31port8811                              
 

  set ıp and port address ok میکنه ارسال که باشید دستگاه جواب منتظر
 . فرمایید حاصل تماس 09137870893 یا و  09121437702 پشتیبانی شماره با باال مراحل در موفقیت عدم صورت در

 


