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نرم افزار های تحت وب مدیریت ناوگان شرکت VSP
نرم افزار نسخه ( www.gps.iranavl.ir :V5دارای اکانت ورود میهمان)
مشخصات کلی نرم افزار نسخه V5
 .3استفاده از سورس فلش جهت هماهنگ سازی با تمامی مرورگر ها
 .2امکان مشاهده آنالین تمامی خودروها بصورت همزمان
 .9دارای سه منوی اصلی با امکانات فوق العاده پیشرفته
 .4نمایش موقعیت خودرو بصورت ماهواره ای ()Satellite
 .5نمایش جزئیات کامل خودرو (شماره پالک ،مکان فعلی ،زمان کنونی ،وضعیت اخطار ،وضعیت خودرو،سرعت ،دما
طول و عرض جغرافیایی ،جهت ،کیلومتر خودرو،وضعیت باطری ،و...
 .6امکان مشاهده مسیر های طی شده تا یکسال گذشته
 .7امکان تنظیم محدوده مجاز حرکت و یا محدود غیر مجاز حرکت خودرو (محدوده ورود یا خروج ممنوعه)
 .8امکان عکس برداری از موقعیت بصورت آنالین ()VT1000
 .3استفاده از  7نقشه همزمان نظیر گوگل ،بینگ SOSO MAP , ABC MAP ،
 .31امکان کنترل صدای کابین از طریق نرم افزار
 .33ذخیره تمام اطالعات ردیاب ها تا یکسال
 .32امکان قطع مدار سوخت خودرو و خاموش کردن خودرو از فاصله دور به وسیله نرم افزار
 .39امکان قطع مدار برق خودرو و خاموش شدن خودرو از فاصله دور به وسیله نرم افزار
 .34امکان تنظیم حداکثر سرعت مجاز هر خودرو از روی نرم افزار
 .35بیش از  61نوع روش گزارشگیری به تفکیک خودرو
 .36گزارش تاریخچه اطالعات(زمان حرکت،تاریخ حرکت،مسافت طی کرده،محل توقف،زمان
توقف،بنزینمصرفی،وضعیت وسیله،نمایش سرعت ،طول عرض جغرافیایی
 .37گزارش نموداری از سرعت های پیموده شده طی روزهای گذشته
 .38گزارش محل و مدت زمان پارک هر خودرو
 .33نمایش و گزارش مقدار مسافت طی شده هر خودرو طی روزهای گذشته
 .21نمایش آالرم های خودرو روی نقشه(ضربه به خودرو ،سرعت غیر مجاز ،تردد غیر مجاز ،کارکرد درجا و)...
 .23ابزار مسیر یابی آنالین
 .22امکان ارسال اخطار ها به ایمیل
 .29امکان عالمت گذاری نقاط جغرافیایی بر روی نقشه
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 .24دارای دو زبان فارسی و انگلیسی
 .25دارای نسخه موبایل مخصوص اندروید و غیر اندروید
 .26قابلیت استخراج اطالعات گزارشات به  4روش WORD,EXCELL,HTML.KML
 .27امکان ورود همزمان چند کاربر به یک اکانت
 .28نصب روی وب سرورهای شرکت و هماهنگ با شبکه ملی اینترانت
 .23خط کشی آنالین مسیرهای پیموده شده
 .91و بسیاری قابلیت های منحصر به فرد

نمایی کلی از نرم افزار :V5
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